
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie 

ogłasza nabór na stanowisko: 

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY /docelowo: GŁÓWNY KSIĘGOWY/ 

 

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 

- doświadczenie w prowadzeniu księgowości co najmniej 2 lata, 
- wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości, 
- bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz pozostałych ustaw dotyczących sfery   
  działalności gospodarczej, 
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz ustawy o VAT, 
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, 
- mile widziane doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu, 
- zdolność analitycznego myślenia, 
- samodzielność, dokładność, zaangażowanie, 
- bardzo dobra organizacja pracy własnej 
 
II. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 

- samodzielne prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych zgodnie z właściwymi przepisami  

  prawa, 

- kontrola dokumentów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, ich dekretację i  

  księgowanie, 

- ewidencja środków trwałych, amortyzacja środków trwałych, 

- księgowanie i rozliczanie inwestycji 

- sprawozdania, raporty wyniki dla zarządu i rady nadzorczej, 

- sporządzanie informacji do sprawozdań finansowo-podatkowych, 

- sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne spółki, 

- rejestr sprzedaży, rejestr VAT, tworzenie JPK, 

- podatki lokalne, podatek dochodowy – ewidencja, deklaracje, 

- sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla US,GUS i inne, 

- przygotowywanie, weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji księgowej, 

- bieżąca kontrola i uzgadnianie kont księgowych, 

- wprowadzanie przelewów do systemu wewnętrznego zakładu i ich akceptacja, 

- przygotowywanie bilansów kwartalnych i rocznych i sprawozdań kwartalnych i  rocznych, 

- koordynowanie oraz wsparcie pracy zespołu księgowego w obszarze; uzgodnienia sald z  

  kontrahentami, kontroli sald kont księgowych oraz monitorowanie należności. 

 

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

- wymiar czasu pracy: pełen etat /40 godzin tygodniowo/,  

- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku,  

- praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, 

- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

- umowa o pracę na czas określony, 

- miejsce pracy – Gogolin. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

- CV, 
- dokumenty potwierdzające staż pracy i posiadane kwalifikacje. 



 
V. Dokumenty można składać: 

- osobiście w sekretariacie Spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. w  
  Gogolinie ul. Ligonia 15 
- elektronicznie: na adres sekretariat@kpwgogolin.pl 
 

Data zatrudnienia: styczeń- luty 2023 rok 

Do CV prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).” 
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