Pracodawcą będzie lider w swojej branży - firma zajmująca się dystrybucją hurtową płytki
ceramicznej pochodzącej z krajów UE i poza UE dodatkowo prowadząca sieć salonów
sprzedaży detalicznej materiałów wykończenia wnętrz. Aktualnie do zespołu księgowego
firma
poszukuje
pracownika
na stanowisko:

Pomoc księgowa

Miejsce pracy: Opoczno
Do najważniejszych obowiązków na tym stanowisku będzie:



Księgowanie faktur sprzedaży hurtowej wg standardów przyjętych w Spółce



Księgowanie i rozliczanie dokumentów przesunięć magazynowych pomiędzy magazynami Spółki
znajdującymi się w różnych lokalizacjach



Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej biura Spółki



Archiwizowanie dokumentów wpływających do Spółki wg klucza i standardów przyjętych
w Spółce



Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w Spółce w wersji elektronicznej
i papierowej



Organizacja wewnętrznego obiegu dokumentów w Spółce

 Wykonywanie innych bieżąco zlecanych czynności
Wymagania:


wykształcenie wyższe min. licencjat, preferowane kierunki to ekonomia, rachunkowość, administracja
lub pokrewne



podstawy rachunkowości



znajomość MS Office w szczególności Word i Excel,



podstawowa wiedza z zakresu przepisów podatkowych,



wysokiego poziomu zaangażowania w pracę,



samodzielności i skuteczności w działaniu,



dobrej organizacji pracy własnej,



doświadczenie na podobnym stanowisku min 6 mcy – mile widziane aczkolwiek nie konieczne

Oferujemy:


stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na początek okres próbny 3 m-ce, potem po
pozytywnej weryfikacji kandydata możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę



pracę od poniedziałku do piątku,



pracę w stałych godzinach 8 - 16



pracę w przyjaznej atmosferze dobrą poranną kawę i ciasteczka

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres fhbiurokadr@gmail.com
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekru tacji (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)).

