
ASYSTENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Poszukujemy kandydatów, którzy chcą zdobywać doświadczenie w dziale finansowo-księgowym

w firmie Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
•• Sprawdzenie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,
• Sprawdzanie zapisów na kontach rozrachunkowych i uzgadniania sald z dostawcami i odbiorcami,
• Przygotowanie zestawień i dokumentów na potrzeby zamknięcia miesiąca bądź roku bilansowego, przygotowanie
   poleceń księgowych,
• Prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowych,
• Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• Przygotowanie korespondencji z kontrahentami i urzędami,
•• Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;

OCZEKUJEMY: 
• Wykształcenia wyższego, kierunek rachunkowość,
• Samodzielności, skrupulatności,
• Umiejętności pracy w zespole,
• Dobrej organizacji pracy;

CO OFERUJEMY:
•• Pracę w miłej i koleżeńskiej atmosferze,
• Nowoczesne biuro w dobrej lokalizacji,
• Świadczenia dodatkowe: pakiet sportowy, ubezpieczenie grupowe,
• Budżet rozwojowy (szkolenie, konferencje),
• Ogólnofirmowe spotkania integracyjne.

Aplikację prześlij na adres: kadry@agroma.olsztyn.pl
WW przypadku wysłania aplikacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. (ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn) w celu wzięcia udziału w 
postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym wybranego przez Państwa stanowiska. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Państwa aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych na potrzeby rozpatrzenia Państwa aplikacji jest zgoda. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć: Pracownicy spółki Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. odpowiedzialni za rekrutację. 
PaństwaPaństwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Przysługuje Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres ado@agroma.olsztyn.pl; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W celu uzyskania 
dodatkowychdodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail ado@agroma.olsztyn.pl. Państwa dane nie będą wykorzystywane do 
profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że spółka Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałaby Państwa dane 
osobowe i samodzielnie ja analizowały w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego lub podejmowałyby decyzje o przyjęciu Państwa do pracy.




