Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Firma o ugruntowanej
pozycji, posiadająca obiekty wypoczynkowe i hotele w całej Polsce.
W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko:
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
Miejsce pracy: TYCHY, SIEDZIBA SPÓŁKI

Zakres odpowiedzialności:








Kontrola i bieżąca weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych pod względem
formalnym i rachunkowym;
Księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych operacji gospodarczych, m.in. faktury
zakupu, sprzedaży, raporty kasowe, wyciągi bankowe, zaliczki;
Sporządzanie rejestrów VAT w zakresie zakupu i sprzedaży;
Bieżąca analiza i rozliczenia sald kont;
Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
Udział w przygotowaniu sprawozdań i raportów;
Udział w miesięcznym i rocznym procesie zamykania ksiąg rachunkowych.

Wymagania:







Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata;
Wykształcenie minimum średnie kierunkowe (mile widziane wyższe kierunkowe);
Mile widziana znajomość programu księgowego Comarch;
Dobra znajomość pakietu MS Office;
Cechy i predyspozycje: dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, staranność,
zaangażowanie w wykonywane obowiązki, komunikatywność.

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Stałe wynagrodzenie;
• Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.
Aplikacje CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
j.wieczorek@nat.pl
Termin nadsyłania podań: 31.03.2019 r.

Klauzula Informacyjna:
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe
kandydatów podane w przesłanych dokumentach będą przetwarzane w celu obecnie prowadzonej rekrutacji
oraz w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do
treści danych, ich poprawiania oraz uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z poniższym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez firmę Nadwiślańska
Agencja Turystyczna Sp. z o. o., z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Edukacji 37, danych osobowych przekazanych
w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenie 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)”.
Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.

