
Germania Mint 

poszukuje Pracownika na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsce pracy: Jelenia Góra

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

· Prowadzeniem  ksiąg  rachunkowych  Spółki  oraz  firm  powiązanych,  zgodnie  z  obowiązującą  ustawą
o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

· Sporządzaniem deklaracji VAT, CIT, PIT, VAT-UE oraz innych wymaganych przepisami.

· Przygotowaniem sprawozdań finansowych.

· Opracowaniem raportów, wniosków i analiz na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.

· Bieżącą kontrolą dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

· Rozstrzyganiem skomplikowanych zagadnień księgowych i podatkowych.

· Nadzorem organizacyjnym i merytorycznym nad Działem Księgowości.

· Wprowadzaniem usprawnień w zakresie funkcjonowania Działu Księgowości.

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU, JEŚLI:

· Masz minimum 5. letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w pełnej księgowości (produkcja, handel
i/lub usługi).

· Świetnie znasz przepisy z zakresu rachunkowości, podatków i prawa spółek handlowych i potrafisz 
wykorzystać je w praktyce.

· Posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne.

· Cechuje Cię sumienność, dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.

· Znasz system księgowy COMARCH OPTIMA.

· Potrafisz rozliczyć dotację unijną i inwestycyjną.

· Samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów nie stanowią dla Ciebie wyzwania.

· Praca pod presją czasu i zarządzanie zespołem to dla Ciebie żadna nowość.

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ:

· Zaoferujemy Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy B2B.

· Zapewnimy wszelkie narzędzia do realizacji zadań.

· Gwarantujemy świetną atmosferę w Dziale i wsparcie Zespołu na każdym etapie rozwoju.

· Będziesz budować jedną z najbardziej przebojowych marek światowej numizmatyki.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@germaniamint.com

w temacie wiadomości wpisując: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aplikacje przyjmujemy do 30.06.2022 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych 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).“
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