Huta Julia / Piechowice
Huta Julia to jeden z niewielu istniejących dziś producentów szkła kryształowego w
Polsce. Produkujemy ręcznie formowane i szlifowane produkty, które dystrybuujemy
na rynki całego świata w tym również w Polsce.
Prowadzimy również działalność turystyczną. W jej ramach, odwiedzający mają
możliwość podziwiać rzemieślników przy pracy. Profesja ta pomimo wielowiekowej
tradycji jest unikatowym zawodem. Obecne Huta Julia jest jedną z największych
atrakcji turystyki przemysłowej w Polsce.
Dołącz do naszego zespołu jako: Główny Księgowy/a

Zakres obowiązków:
•

•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie pełnej księgowości spółki o profilu produkcyjno-handlowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami
prawa podatkowego,
Sporządzanie deklaracji podatkowych, bilansów, sprawozdań finansowych,
Prace księgowo-rozliczeniowe, dekretacja dokumentów, zamykanie okresów
rozliczeniowych,
Uzgadnianie stanów magazynowych pomiędzy systemem magazynowym a
księgowym,
Przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrznej i zewnętrznej
sprawozdawczości,
Nadzór nad obiegiem i poprawnością dokumentów księgowych,
Współpraca z działem kadr, kontrola procesów kadrowych od strony
księgowej,
Współpraca z Zarządem Spółki w zakresie planowania budżetu i w
nadzorowaniu jego realizacji.

•

Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse),
Doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego najlepiej w Spółce
produkcyjnej (prowadzącej pełną księgowość),
Biegła znajomość zagadnień księgowych i podatkowych oraz umiejętność ich
zastosowania,
Znajomość przepisów dotyczących eksportu towarów WDT
Znajomość systemu ERP, mile widziana znajomość OPTIMY / Comarch
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
Zdolność analitycznego myślenia, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat),
Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz
rezultatów,
Dużą samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań,
Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
produkcyjno-handlowej,
Miłą atmosferę i wspomagający zespół

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@hutajulia.com

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Huta Julia/ Kolglass z siedzibą w: 58-573
Piechowice, Kryształowa 73, (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

