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Jesteśmy stabilną instytucją finansową działającą od ponad 23 lat na polskim i europejskim
rynku, posiadającą swoje placówki na terenie czterech województw: świętokrzyskim,
mazowieckim i łódzkim, podkarpackim. Jako jeden z największych funduszy pożyczkowych
wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych dla
mikro, małych i średnich firm oraz osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, doradzamy i
szkolimy w celu aktywizacji zawodowej oraz dbamy o rozwój rynku lokalnego. Obecnie
poszukujemy zaangażowanych pracowników na stanowisko:
Samodzielny Księgowy
w siedzibie KSWP w Końskich

Co możesz zyskać, gdy do nas dołączysz ?
●
●
●
●
●
●

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
atrakcyjne zarobki adekwatne do osiąganych wyników (premia),
interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
perspektywę rozwoju kariery zawodowej, ,
szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,
dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji.
Za co będzie odpowiedzialny Samodzielny Księgowy?

●

●

●
●
●

samodzielne prowadzenie księgowości małych i dużych podmiotów (KPiR, ryczałt, księgi
rachunkowe)
sporządzanie deklaracji podatkowych i prowadzenie dokumentacji podatkowej (VAT, PIT, CIT)
zgodnie z obowiązującymi przepisami
przygotowywane sprawozdań finansowych,
obsługa kadrowo-płacowa,
dbałość o najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.
Nasze oczekiwania wobec Samodzielnego Księgowego:

●

●
●
●
●
●
●

minimum dwuletnie doświadczenie w księgowości (mile widziane doświadczenie w pracy
w biurze rachunkowym)
wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość),
doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości (KPiR, ryczałt, księgi rachunkowe)
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
znajomość prawa pracy, ZUS,
dobra znajomość systemów księgowych oraz obsługi komputera (w szczególności MS Office)
komunikatywność i wysoka kultury osobista,

●

samodzielność, operatywność, samodyscyplina.

Jeżeli uważasz, że jesteś właściwą osobą na to stanowisko wyślij życiorys zawodowy oraz list
motywacyjny na adres:
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A
lub
rekrutacja@kswp.org.pl
z dopiskiem w tytule wiadomości nazwy stanowiska „Księgowy”.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli w przesyłanych zgłoszeniach:
1)

Dotyczy rekrutacji na jedno stanowisko:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
Księgowy przez czas prowadzenia rekrutacji.

2)

Dotyczy również udziału w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze
mnie dokumentach aplikacyjnych przez KSWP, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
Księgowy przez czas prowadzenia rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww.
danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy od
daty złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Oferty należy składać do 30.04.2019 r.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Nie zwracamy złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa
JavaScript, żeby go zobaczyć.

