
Poszukujemy osób które szukają stałego zatrudnienia, mogą przedstawić referencje, chcą
się rozwijać, są dyspozycyjne, kreatywne. 

Główna Księgowa/Główny Księgowy
Miejsce pracy: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

Podstawowy zakres zadań:

 Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, ustawy
o rachunkowości oraz art. 44 ustawy – prawo energetyczne,

 Sporządzanie  sprawozdań  finansowych  miesięcznych,  kwartalnych  i  rocznych   według
obowiązujących przepisów,

 Kształtowanie i realizowanie strategii finansowej Spółki,

 Odpowiedzialność  za  procedurę  potwierdzania  sald  z  kontrahentami,  rozliczanie  inwentaryzacji
aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,

 Odpowiedzialność  za  prowadzenie  planu  kont  zgodnie  ze  standardami  sprawozdawczymi  oraz
prawem podatkowym,

 Organizacja systemu windykacji oraz nadzór nad przebiegiem procesów windykacyjnych,

 Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,

 Nadzorowanie  właściwego  obiegu,  utrzymania,  przechowywania  i  archiwizacji  dokumentów
księgowych,

 Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 Współpraca z bankami, innymi klientami i dostawcami,

 Monitorowanie bieżących potrzeb księgowo-finansowych,

 Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,

 Przygotowywanie  raportów,  sprawozdań  i  analiz  dla  Zarządu  Spółki,  banków  oraz  instytucji
zewnętrznych (GUS, ARE, URE),

 Wdrażanie procedur kontrolingowych,

 Przygotowywanie  rocznych  i  wieloletnich  planów  ekonomiczno-finansowych  dla  Spółki  oraz
kontrola i jego rozliczenie (w tym sporządzanie prognoz finansowych),

 Nadzór na sprzedażą oraz rozliczeniami za ciepło,



 Sporządzanie rachunku kosztów i optymalizacji kosztów firm,

 Zarządzanie podległym zespołem pracowników.

Wymagania:

 Wykształcenie wyższe (rachunkowość,  ekonomia,  finanse) i  minimum 4 letnie  doświadczenie na
takim  lub  podobnym  stanowisku  lub  wykształcenie  ekonomiczne  średnie,  pomaturalne  lub
policealne i 6 letnie doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku,

 Znajomość obsługi pełnej księgowości w spółkach prawa handlowego,

 Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych,

 Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,

 Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy,

 Umiejętności w zakresie sporządzania analizy finansowej przedsiębiorstwa,

 Znajomość programów księgowych i umiejętność ich zastosowania,

 Umiejętność obsługi Windows i MS Office,

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 Kandydat  nie  był  prawomocnie  skazany  za  przestępstwa  przeciwko  mieniu,  obrotowi
gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe

Oferujemy:

 Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy),

 Atrakcyjne wynagrodzenie,

 Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój

 Przyjazną atmosferę w pracy.

List  motywacyjny  oraz  CV  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  w  sekretariacie  siedziby  Zakładu
Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Mariana Langiewicza 14; 28-200 Staszów z dopiskiem na
kopercie:

„Nabór na stanowisko głównego księgowego ZEC Sp. z o.o.”.

w terminie do dnia 28.02.2017 roku do godziny 14.00

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.



Wszystkie aplikacje powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych
osobowych w bazie danych Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul.
Mariana  Langiewicza  14”,  oraz  na  przetwarzanie  ich  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U.  z 2016 r. poz.922)".
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