mapy cyfrowe dla biznesu
W firmie Emapa S.A. od 2001 roku zajmujemy się tworzeniem szerokiego spektrum rozwiązań do zarządzania
transportem flotą pojazdów oraz wyznaczania i optymalizacji tras. Oferujemy również szeroki wachlarz usług
związanych z realizacją projektów mapowych.
Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Księgowa / Główna Księgowa
Miejsce pracy: Łódź
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:










Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie pełnej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
(UoR, VAT, CIT, ZUS)
Sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT-UE oraz dbanie o prawidłowość rozliczeń podatkowych
Organizację i nadzór nad zamykaniem okresów księgowych (miesięczne, kwartalne, roczne)
Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, w tym na potrzeby konsolidacji
Współpracę z US, ZUS, NCBiR, audytorami oraz innymi instytucjami
Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
Księgowanie i wyliczanie rezerw, leasingu, itp.
Zarządzanie płynnością spółki
Codzienną pracę z zarządem i wsparcie w obszarach księgowości i podatków

Kluczowe umiejętności i doświadczenie:








Kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu księgowości spółki handlowej
Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń i podatków CIT, VAT, PIT
Wykształcenie kierunkowe (finanse/ księgowość /ekonomia)
Doświadczenie w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i raportów
Praktyczna doskonała znajomość programu MS Excel
Bardzo dobra organizacja pracy
Proaktywne podejście do organizacji działu księgowości i umiejętność wskazywania usprawnień w
wybranych obszarach

Co oferujemy w ramach zatrudnienia:






Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
Dużą samodzielność
Pracę z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi
Wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania zadań

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego CV na adres praca@emapa.pl
(w tytule wiadomości prosimy umieścić nazwę stanowiska).
W przesyłanych do nas dokumentach zawierających dane osobowe prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym
przez Emapa S.A.”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji pracowników będzie Emapa S.A. z siedzibą w
Warszawie (01-402), ul. Ciołka 12. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i po
jego zakończeniu zostaną usunięte. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania, zmiany i uzupełniania, a także usunięcia wysyłając stosowną informację na adres prywatnosc@emapa.pl
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