
 
Biuro Rachunkowe Puławska Accounting Sp. z o.o., mające ponad dziesięcioletnie doświadczenie przy 

wspieraniu przedsiębiorców działających w naszym kraju poszukuje do zespołu 

 KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO 
miejsce pracy: Warszawa 

 

Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za: 

 terminowe i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu finansowo – księgowego – księgi 

rachunkowe prowadzone na rzecz PT Klientów w oparciu o dokumenty źródłowe ( faktury 
zakupu, sprzedaży, wyciągi bankowe, środki trwałe i inne), 

 sporządzanie deklaracji CIT oraz VAT; 

 prowadzenie rozrachunków, uzgadnianie wyznaczonych kont, 

 wsparcie i współpraca ze współpracownikami w zakresie prac księgowych na rzecz 

Kontrahentów Spółki,  

 archiwizację dokumentów PT Klientów zgodnie z wewnętrznymi standardami biura. 

 
Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe, 

 minimum 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze księgowości,  

 chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz  programu księgowego Symfonia 

 samodzielność, dokładność, staranność, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania 

oraz dobra organizacja pracy, 
 zaangażowanie w wykonywane obowiązki, otwartość, komunikatywność, pozytywne 

nastawienie  i umiejętność współpracy w Zespole, 

 umiejętność przyswajania nowych informacji, 

 analityczne myślenie. 

Oferujemy: 
 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia, 

 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji, 

 interesującą pracę w zespole profesjonalistów w dynamicznie rozwijającej się firmie, w 

zgranym, miłym i młodym zespole, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim na 

adres: biuro@pulawska.pl  najpóźniej do 10 listopada 2015 r.  
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych oraz o podanie nr ref.: K/WA/11 w 
tytule e-maila. 

 

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające poniższą klauzulę:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Biuro Rachunkowe 

Puławska Accounting Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze zm.). 
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