Tax Expert 24 jest biurem rachunkowym stworzonym przede wszystkim z myślą o potrzebach
firm z sektora MSP, spółek prawa handlowego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego.
Jesteśmy elastyczni i maksymalnie upraszczamy zasady współpracy i komunikacji, pozostając
otwarci na wszelkie niestandardowe oczekiwania naszych Klientów.
Szukamy do naszego zespołu w Warszawie:

MŁODSZA KSIĘGOWA / KSIĘGOWA
(ref: MK/K-WAW)

OFERUJEMY pracę w młodym i zgranym zespole, w bardzo dobrej atmosferze. Umowa o pracę, konkurencyjne
wynagrodzenie, prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy, lekcje języka angielskiego.
Poszukujemy osoby uczciwej, odpowiedzialnej i samodzielnej, której zależy na szybkim rozwoju i długofalowej
współpracy, z poczuciem humoru i dobrze współpracującej w zespole.
PROPONUJEMY:
 bardzo szybki rozwój i wzrost kompetencji
 zróżnicowaną pracę z ciekawymi Klientami
 świetną atmosferę w młodym i zgranym zespole
 umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie
 elastyczność i stałe godziny pracy
 prywatną opiekę medyczną PZU
 karty sportowe FitSport
 lekcje języka angielskiego
OCZEKUJEMY:
 min. roczne doświadczenie w księgowości
 doświadczenie w pracy z różnymi systemami księgowymi (preferowany: Comarch OPTIMA)
 bardzo dobra obsługa komputera i pakietu Office (Excel, Word)
 dyspozycyjność i dobra organizacja pracy
 samodzielność i odpowiedzialność
 CHĘĆ DO PRACY I NAUKI
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 obsługa księgowa klientów biura – zakres uzależniony od posiadanego doświadczenia i wiedzy
 wsparcie Samodzielnych Księgowych w obsłudze firm na pełnej księgowości
 wprowadzanie danych do systemu księgowego, kontrola dokumentów pod względem formalnym i
rachunkowym
 sporządzanie deklaracji podatkowych
 przygotowanie i prowadzenie dokumentacji księgowej, kontakty z urzędami

UWAGA:
Prosimy o podanie oczekiwań finansowych NETTO/miesiąc. Aplikacje bez tych informacji nie będą
rozpatrywane. Osoby zainteresowane stanowiskiem prosimy o przesłanie CV wraz z podaniem oczekiwań
finansowych oraz możliwego terminu rozpoczęcia pracy 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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