Obecnie poszukujemy osoby, która dołączyłaby do Działu Księgowości
w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. na stanowisku:

Księgowy/a
Nr ref: FFK/K/12/2016
miejsce pracy: obszar województwa śląskiego
Zadania:
 kontrola formalno-rachunkowa dokumentów;
 księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, wyciągów bankowych;
 przygotowywanie przelewów i prognoz płatności zobowiązań;
 monitorowanie i uzgadnianie rozrachunków;
 księgowanie i kontrola dokumentów magazynowych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem okresowych zamknięć okresów uzgadnianie kont, rejestrów, raportowanie;
 przygotowanie deklaracji VAT i CIT;
 sporządzanie sprawozdań jednostkowych;
 współpraca z biegłymi i urzędem skarbowym.
Wymagania:
 wykształcenie o profilu ekonomicznym, finansowym (preferowane wyższe);
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w działach księgowości na samodzielnym stanowisku;
 znajomość zagadnień związanych ze środkami trwałymi, gospodarki magazynowej;
 znajomość ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego;
 w szczególności w zakresie przepisów ustawy o VAT, CIT;
 samodzielność w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 znajomość MS Office;
 cechy osobowościowe takie jak: dokładność, odpowiedzialność, terminowość, uczciwość,
umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne;
 atutem będzie znajomość programu Sage Symfonia;
 mile widziana dostępność od zaraz;
Oferujemy:
 stabilne warunki zatrudnienia;
 możliwość rozwoju zawodowego;
 dużą samodzielność w działaniu;
 świadczenia socjalne.
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.com
W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia FFK/K/12/2016
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w Kolejach Śląskich
Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z
2016 Poz.922).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
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