Pracuj w zespole Grupy ATERIMA
praca.grupaaterima.pl

Jesteśmy z Krakowa, ale działamy w całej Polsce. Pod jednym szyldem Grupy ATERIMA łączymy marki, które oferują profesjonalne
rozwiązania w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że co dwie głowy to nie jedna… dlatego szukamy łebskich ludzi do naszego zespołu!

Specjalista ds. Księgowości / Księgowy
Kraków, małopolskie

Umowa o pracę

Zgłoś się do nas, jeśli:
posiadasz wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości/finansów (lub ugruntowaną wiedzę nabytą w wyniku pracy
zawodowej)
masz 2 lata doświadczenia w obszarze księgowości lub audycie finansowym
lubisz mieć wpływ na swoją pracę
potrafisz drążyć tematy do końca
chcesz szukać nowych rozwiązań, a nie tylko pracować w oparciu o utarte schematy
Do twoich obowiązków należeć będzie:
weryfikowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów w ramach Grupy ATERIMA
przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
wsparcie w przygotowywaniu ewidencji i deklaracji podatkowych
sporządzanie raportów sprawozdawczych i sprawozdań finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
wsparcie biznesu w realizacji zadań
udział w projektach finansowo - controllingowych
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
atrakcyjne warunki pracy
różnorodne zadania
możliwość rozwoju zawodowego w obszarze finansów i controllingu
dobrą atmosferę w pracy i zgrany zespół, który wspólnie działa na rzecz realizacji celów
łatwy dojazd do naszego biura, darmowy parking oraz inne benefity (np. ubezpieczenie medyczne, karta multisport).

hr@grupaaterima.pl

+48 12 341 14 00

Aplikując na ogłoszenie Specjalista ds. Księgowości / Księgowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków, Puszkarska 7f, zgodnie z
postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub współpracujące z
administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie
naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

