KSIĘGOWY / KSIĘGOWA
Stawiamy na partnerskie wartości takie, jak: zaangażowanie, odpowiedzialność i zaufanie,
którymi kierujemy się w relacjach biznesowych. Są one fundamentami naszej kultury
organizacyjnej.
W DONE! Deliveries tworzymy inspirujące miejsce pracy – DOŁĄCZ DO NAS!

ZYSKUJESZ
• kompleksowy onboarding

WAŻNE, BYŚ JUŻ MIAŁ
• minimum 2-letnie doświadczenie na
stanowisku księgowym, mile widziane

• benefity pozapłacowe (Mulitsport,
opieka medyczna i wiele innych)

ODPOWIADASZ ZA
• kontrolę dokumentów pod względem
formalno-rachunkowym

doświadczenie w branży transport,
spedycja, logistytka

• analizę i sprawdzanie sald kont
księgowych

• możliwość współpracy z doświadczoną

• wykształcenie wyższe kierunkowe

kadrą, otwartą na dzielenie się wiedzą

• księgowanie faktur sprzedażowych
• bardzo dobrą znajomość zasad

• merytoryczne wsparcie m.in. od
działów: marketingu, IT i analiz
• możliwość awansu i wsparcie rozwoju
zawodowego

rachunkowości oraz zagadnień
podatkowych
• komunikatywną znajomość języka
angielskiego

• przygotowanie danych do deklaracji
podatkowych VAT
• aktywny udział w grupowym procesie
zamknięcia miesiąca oraz
w sporządzaniu sprawozdań finansowych

• aktywne podnoszenie kwalifikacji dzięki

• bardzo dobrą znajomość programu Excel

pakietowi szkoleń

• aktywny udział w przygotowywaniu
• umiejętność pracy w zespole,

• zatrudnienie w firmie bez korporacyjnej
sztywności

innowacyjne pomysły (ciągłe szukanie

okresowych analiz i raportów
zarządczych

najbardziej efektywnych metod pracy
i rozwiązań), dobrą komunikację

• unikalną atmosferę i kulturę

• znajomość zagadnień związanych
z podatkiem VAT w transakcjach

organizacyjną opartą o wzajemny

międzynarodowych

szacunek

ODSAPNIJ OD KORPO ;)
praca@donedeliveries.com
Miejsce pracy: Andrychów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z trzema poniższymi klauzulami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Treść klauzul może być zawarta bezpośrednio na aplikacji bądź w treści e-maila.
Administratorem danych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Batorego 35,
34-120 Andrychów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

www.donedeliveries.com/kariera

