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z siedzibą w Poznaniu

poszukuje kandydatÓW do pracy na stanowisku

Z-CY GŁOWNEGO KS!ĘGOWEGO

Główne obowiązki:
. rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych,
. lozliczanie róznic kursowych,
o rozliczenie-międzyokresowe kosztow,
. uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
. współpraca z audytorami,
. księgowanie dokumentow w rejestrze zakupu i w Ęestrze uzupełniającym,
. uzgadnianie stanu magazynowego,
. rozliczanie delegacji zagranicznych,
. uzgadnianie sald wyznaczonych kont analitycznych.

Wymagania:
. wyższe wykształcenie ekonomiczne - specjalizaĄa rachunkowość,
. kilku|etni staz pracy w księgowości,
o doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (pełna księgowośc),
o umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych,

sprawozdań GUS,
o znajomośc pakietu Ms office, w szczególności dobra znajomośó programu Excel,
o wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku

VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych,
systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

. znajomośćzagadn|eń dotyczących obliczania wynagrodzeń,

. doświadczenie w pracy z systemami klasy ERp (na poziomie pełnego zarządzania),

. samodzielnośó, odpowiedzialnośó, inicjatywa, kreatywnośc,

. dobra organizaĄa pracy, skrupulatność i rzetelność,
o umiejętnośó szybkiego uczenia się,
. dyspozycyjnośó i odpornośc na stres.

Oferujemy
. ciekawą, pełną wyzwań pracę,
. mozliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
. zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty
. szczegołowe cv (z uwzględnieniem pzebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
e list mot}Macyjny,
. kopie świadectw pracy,
o kopie dokumentow poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Dokumenty należy przesyłać: kadrv@ifmpan.Ęoznan.pl

Upzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

Do dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: 'Wyrażam zgodę na przetwazanie moich danych osobowych
zawańych w mojej ofercie pracy dla potzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Jłlstawą o ochronie danych
osobowych zdnia29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z1997 l, nr 133 poz. B83; t.j. Dz.U. z2O16 r,, ooz.SZZ)"| 
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