
Biuro Rachunkowe Raphicc Sp. z o.o.   

zatrudni na stanowisko: SAMODZIELNY(A) KSIĘGOWY(A) 

Miejsce pracy: Poznań;  os. Batorego  

 

Opis stanowiska pracy:  

 

 prowadzenie KH i KPiR oraz NGO zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi, 

 sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych, 

 dekretacja dokumentów, 

 terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej, 

 księgowanie kosztów projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 

wspomaganie w sporządzaniu wniosków o płatność dotyczy NGO, 

 prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i wyposażenia, 

 prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi, 

 sporządzanie dokumentacji płacowej, list wynagrodzeń, 

 prawidłowe rozliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON, ZUS, PIT, CIT,VAT, 

 sporządzanie okresowych raportów dla władz organizacji dotyczy NGO , 

 prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych, 

 sporządzanie draftu rocznych sprawozdań finansowych, 

 odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe, 

 nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizacja, 

 ścisła współpraca z Prezesem- Głównym Księgowym, 

 wykonywanie innych zadań związanych z prawidłowym prowadzeniem księgowości. 

 

Wymagania: 

• minimum od 3 do 5-letnie ciągłego doświadczenia w pracy na danym stanowisku, 

• wykształcenie wyższe kierunkowe rachunkowość i finanse lub pokrewne 

• doświadczenie w dziale księgowo-finansowym 

• bardzo dobra znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych, 

• bardzo dobra orientacja w aktualnych zasadach prowadzenia księgowości, 

• bardzo dobra znajomość rozliczania ALIEXPRESS oraz dropshipping 

• dobra znajomość zagadnień z PFRON’u  

• znajomość obsługi PŁATNIKA   

• znajomość języka rosyjskiego i angielskiego lub niemieckiego 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 

• wiedza z dziedziny zarządzania finansami, 

• umiejętność obsługi komputera - edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych (sporządzanie analiz, 



wykresów), 

• solidność, dokładność i dociekliwość, odpowiedzialność za swoją wykonywaną pracę  

• umiejętność analitycznego myślenia, 

• sumienność, terminowość,  wytrwałość i zaangażowanie, 

• umiejętność pracy w zespole zorientowanym na zadania 

• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy 

• bardzo duża otwartość na zmiany, kompetencje interpersonalne i komunikacyjne 

• znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem, 

• mile widziane doświadczenie w pracy z systemem finansowym RESET2 

• Prawo jazdy kat. B  

 

Oferujemy: 

• wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji 

• stabilne warunki zatrudnienia 

• umowa o pracę  Umiejętność pracy w zespole zorientowanym na zadania 

• możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń 

 

Osoby zdecydowane podjąć pracę od poniedziałku do piątku od godziny 8-16 

warunek konieczny !!! 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. 

Uprzejmie informujemy, że wiedza osób zaproszonych do ewentualnej 

współpracy zostanie zweryfikowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.   

      Prosimy o podanie satysfakcjonującego wynagrodzenia.  

Dziękujemy za zainteresowanie naszą oferta 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

"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)." 

 


