Tax Expert 24 jest biurem rachunkowym specjalizującym się w obsłudze księgowej i kadrowopłacowej małych i średnich firm, startupów, firm z udziałem kapitału zagranicznego.
Prowadzimy głównie spółki na pełnej księgowości, pracujemy na systemach Comarch ERP Optima.
Nie jesteśmy korporacją, mamy jednak wiele innych zalet

Jeśli czujesz, że przyszedł czas na zrobienie większego kroku w kierunku zdobycia doświadczenia zawodowego
i nowych kompetencji, prześlij do nas aplikację na stanowisko:

ASYSTENT KSIEGOWOŚCI
Na początek umowa-zlecenie, czas pracy dostosujemy do aktualnych potrzeb biura oraz możliwości Asystenta.
Jest to bardzo dobry moment na skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej z praktyczną stroną
księgowości oraz zdobycie niezbędnego stażu/doświadczenia.
W miarę rozwoju i zdobywania kompetencji, chętnie zaproponujemy pełny etat w przyszłości.

Zakres obowiązków:
- wsparcie Księgowych w bieżącej obsłudze Klientów biura
- wprowadzanie danych do systemu księgowego
- kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- przygotowanie i prowadzenie dokumentacji księgowej
- prace administracyjne

Wymagania minimalne:
- wykształcenie kierunkowe lub ukończone kursy z zakresu rachunkowości
- ogólna znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości
- bardzo dobra obsługa komputera i pakietu Office
- dyspozycyjność i dobra organizacja pracy
- uczciwość, samodzielność i odpowiedzialność
- CHĘĆ DO PRACY I NAUKI
Doświadczenie w pracy z różnymi systemami księgowymi będzie dodatkowym atutem

UWAGA: Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@taxexpert24.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie klauzuli o ochronie danych osobowych następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
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