Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. poszukuje do pracy na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. finansowo - księgowych
Miejsce pracy: Poznań
Zakres obowiązków:








współuczestniczenie w księgowaniu operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
pomaganie w rozliczaniu i księgowaniu zakupów oraz sprzedaży,
wspieranie prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów,
pomaganie w analizie i uzgadnianiu rozliczeń z tytułu dostaw i usług,
pomaganie w opracowywaniu danych na potrzeby US, GUS,
współuczestniczenie w przygotowywaniu dokumentacji do audytu rocznego,
archiwizowanie bieżących dokumentów księgowych.

Oczekiwania:










wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia) lub osoba posiadająca status studenta,
znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
wiedza z zakresu rachunkowości i finansów,
stosowanie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów,
dobra znajomość obsługi MS Office,
dobra organizacja pracy własnej oraz w zespole,
umiejętność pracy pod presją czasu,
samodzielność, inicjatywa, dokładność, systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków,
umiejętności komunikacyjne i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:







umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika,
opiekę medyczną również dla członków rodziny,
dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
grupowe ubezpieczenie na życie,
ulgowe usługi transportowe,
udział w szkoleniach i możliwość rozwoju zawodowego.
Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesyłać na podany adres mailowy:

rekrutacja@koleje-wielkopolskie.com.pl
podając w temacie wiadomości nazwę:
MŁODSZY SPECJALISTA ds. finansowo - księgowych
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę Spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, tel.
61 27 92 700, adres e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym na podstawie art.22¹ Kodeksu Pracy i niezbędnym do realizacji celu
rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia
rekrutacji,
6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzonej rekrutacji a po ustaniu celu zostaną usunięte.

