
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko  

Księgowa / Księgowy 

Zakres zadań: 

• weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych, 

• księgowanie dokumentów finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi, 

• prowadzenie pogotowia kasowego, 

• rozliczenia międzyokresowe kosztów, 

• analiza zapisów i uzgadnianie kont w systemie FK, kontrola rozrachunków, 

• kontrola oraz weryfikacja dokumentacji magazynowej z kontami FK, 

• przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z majątkiem trwałym oraz wyposażeniem, 

• przygotowywanie zestawień i raportów księgowych, 

• przygotowywanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych GUS, 

• uzgadnianie i monitorowanie sald kont bilansowych, 

• czynny udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych. 

Wymagania: 

• wykształcenie minimum średnie kierunkowe (mile widziane wyższe /preferowane kierunki: finanse, 

rachunkowość, podatki), 

• min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• dobra znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w szczególności w zakresie podatku VAT, 

• dobra znajomość pakietu MS Office, 

• mile widziana znajomość programu ZSI UNISOFT, 

• zdolności analityczne, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, 

• komunikatywność, zaangażowanie i otwartość na nowe zadania. 

Oferujemy: 

• umowę o pracę, 

• stabilne warunki zatrudnienia, 

• pakiet socjalny, 

• możliwość rozwoju i nabywania nowych kwalifikacji 

• przyjazną atmosferę w pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji w postaci CV do siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.                                                         

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl wpisując w temacie wiadomości „Księgowa/Księgowy”. 

Oferta winna zawierać poniższy zapis:  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 ▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą                            

w Kiełczowie ul. Wilczycka 14, w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie                         

o ochronie danych) 

 ▪ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 

 ▪ Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych,                         

prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie 

 

Aplikacje bez powyższych zapisów nie będą rozpatrywane. 

Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Zakładu www.zuk-kielczow.pl w zakładce „O firmie” – „Praca”.                       

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.  

Na zgłoszenia czekamy do dnia 21-10-2022 r. 


