Jesteśmy liderem polskiego rynku w produkcji folii termoformowalnych, preform i butelek PET.
Wykorzystując najlepsze rozwiązania technologiczne, niezmiennie utrzymujemy wysoką jakość. Dla
naszych produktów jest ona standardem. Dwudziestoletnie doświadczenie, rozwiązania dedykowane
konkretnemu klientowi, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz systemowa realizacja dostaw
sprawiły, że dziś firma Hanex ma ugruntowaną pozycję lidera na rynku opakowań z tworzyw
sztucznych.
Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Samodzielna księgowa/ Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres obowiązków:

•
•
•
•
•

Księgowanie kosztów krajowych i zagranicznych
Księgowanie i rozliczanie rezerw, rozliczeń międzyokresowych
Kontrola poprawności uzgodnień dla faktur korygujących sprzedaż (dot. VAT)
Sporządzanie JPK VAT, VAT-UE
Przygotowywanie raportów i zestawień

Od kandydatów oczekujemy:

•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: finanse, rachunkowość)
Znajomości praktycznych zasad księgowości i bieżących przepisów podatkowych –
podatku dochodowego od osób prawnych, ustawy o VAT, ustawy o rachunkowości
Znajomości podstawowej obsługi MS Excel, Word
Dobrej organizacji pracy
Umiejętności pracy w zespole
Mile widziana znajomość programu księgowego IFS
Mile widziany certyfikat uprawniający do prowadzenia ksiąg

Co możemy Wam zaproponować?

•
•
•
•
•
•

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w stabilnie rozwijającej się firmie;
Rozwój zawodowy i zdobycie nowych umiejętności;
Pracę w przyjaznej atmosferze;
Pakiet benefitów: system poleceń pracowniczych, owocowe poniedziałki, wyprawka
dla nowych członków rodziny;
Świadczenia z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii dla dzieci,
świadczenia świąteczne)
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz Medicover sport.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres: praca@hanex.com.pl z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Może to właśnie ten moment, aby coś zmienić w swoim życiu i dołączyć do naszego zespołu!
Informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert, skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.

