
  

                    
 

Firma Managementservice Klęka Sp. z o. o. zajmująca się świadczeniem usług z zakresu obsługi finansowej, 
księgowej, informatycznej, kadrowej, prawnej i controllingu poszukuje osoby na stanowisko: 

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku: 

Kierownik Zespołu ds. podatków i 
sprawozdawczości 

Miejsce pracy: Klęka (woj. Wielkopolskie) 
Nr ref: KS-1/V/2019 

 

Zakres wykonywanych obowiązków:  
 

 Koordynacja pracy zespołu, organizacja pracy i podziału zadań, kontrola dokumentów i procesów 
mających wpływ na ujęcie podatkowe zdarzeń, 

 Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,  

 Przygotowanie pakietów konsolidacyjnych do centrali w Niemczech,  

 Nadzór nad deklaracjami podatkowymi i poprawnością ujęć zdarzeń księgowych do celów podatkowych, 

 Współpraca z Urzędami Skarbowymi oraz Urzędami Gminy, sprawozdawczość GUS, 

 Kontrola wydań na potrzeby reklamy i marketingu w ujęciu VAT,  

 Obsługa kontroli podatkowej oraz nadzór nad audytami zewnętrznymi, 

 Przygotowywanie planów, analiz i prognoz.   

Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości,  

 Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale finansów i rachunkowości, 

 Znajomości ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych CIT, VAT, podatek u źródła, PCC, podatki 
lokalne, akcyzowy,    

 Znajomości zasad ewidencji księgowej w tym budowy planu kont i posługiwanie się zestawieniem 
obrotów i sald, 

 Umiejętności rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,  

 Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym, 

 Umiejętność pracy w systemie finansowo-księgowym zintegrowanym z pozostałymi modułami (ERP), 

 Umiejętność pracy w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,  

 Znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, 

 Dokładność, odpowiedzialność oraz proaktywna postawa i zaangażowanie.  
 

Dlaczego warto z nami współpracować?  
 

 Zapewniamy elastyczne godziny rozpoczynania pracy, umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia w 
organizacji znajdującej się w etapie dużego wzrostu. 

 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 
dofinasowanie do wypoczynku, dopłaty do kolonii dla dzieci, paczki dla dzieci, dofinansowanie do 
aktywności sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, możliwość 
zakupienia grupowego ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego, 
współfinansowanie studiów podyplomowych i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej. 

 
Zainteresowanych prosimy o: 

Przesłanie aktualnej aplikacji CV na adres mailowy: rekrutacje@europlant-group.pl w temacie wpisując nazwę 

stanowiska i Nr ref: KS-1/V/2019 
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: "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) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść 
dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. danych osobowych zawartych w moim 
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji” 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacje@europlant-group.pl  

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
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