
ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 

Miejsce pracy: Krotoszyn
Nr ref: GKS/08-2018/Krotoszyn

Opis stanowiska: 
 Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy w oparciu o zakładowy plan kont.
 Nadzór nad pracą zespołu księgowego.
 Sporządzanie deklaracji i innych rozliczeń podatkowych.
 Kontrola nad rozliczaniem środków trwałych i rozliczanie kont bankowych Spółki.
 Przygotowywanie sprawozdań GUS i udział w tworzeniu sprawozdań finansowych,
 współpraca z audytorami.
 Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami finansowymi.
 Raportowanie bezpośrednio do Prezesa Zarządu.
 Przejęcie obowiązków Głównej Księgowej przez okres 2 lat. 

Wymagania: 
 Minimum 5 lat doświadczenia na kierowniczym stanowisku w dziale Księgowości. 
 Wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek: rachunkowość lub finanse.
 Dobra obsługa pakietu MS Office.
 Bardzo dobra znajomość polskich przepisów o rachunkowości, podatku VAT itd.
 Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego.

 
W zamian oferujemy: 
 Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 Dofinansowanie do karty sportowej. 
 Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń. 
 Stabilne miejsce pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
 Pracę w dużej rozwijającej się Spółce.

  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Zacisze 2, 63-700 Krotoszyn wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”).
W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
- wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Spółce (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
- wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

             CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@at-krotoszyn.pl do dnia 07.09.2018 r. ze   
 wskazaniem numeru referencyjnego. Prosimy o dopisanie na dokumentach aplikacyjnych poniższych zgód na
 przetwarzanie danych osobowych: 
              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w celu      
             przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Przedsiębiorstwie Handlowym A-T S.A. 
              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w celu
             prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Handlowym A-T S.A.

             Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, posiadającą wieloletnie doświadczenie w handlu hurtowym
i detal icznym, będącą l iderem w swojej  branży.  Zatrudniamy ponad 900 osób,  dysponujemy flotą
ponad 360 samochodów. P.H. A-T S.A. to również stabilny i rzetelny pracodawca, zatrudniający młody i
dynamiczny zespół ludzi. Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:


