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Perfect Consulting – Rekrutacja – Szkolenia – Coaching – od 1999 roku dostarcza kompleksowe 

rozwiązania rekrutacyjne dla wszystkich sektorów na stanowiska średniego i wyższego szczebla.  

Gwarantujemy rzetelność, bezpieczeństwo, partnerstwo. 

 

Obecnie dla Naszego Klienta – firmy z branży spożywczej – poszukujemy Kandydatów do pracy  

na stanowisku: 

 

Asystent Działu Finansowego 

Nr ref.: 117/10/2016 

Miejsce Pracy: Wejherowo 

 

Do zadań osoby na tym stanowisku należy: 

 Pobieranie i rejestrowanie w systemie wyciągów bankowych, 

 Uzgadnianie rozrachunków (kojarzenie płatności z fakturami, tworzenie i ujmowanie 

kompensat, potwierdzenia sald), 

 Uzgadnianie sald i środków pieniężnych w drodze na koniec miesiąca, 

 Księgowanie faktoringów, 

 Analiza sald kont, 

 Współpraca z działem księgowości i działem windykacji. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe z rachunkowości, 

 Min. 6 miesięcy doświadczenia w księgowości i/lub dziale finansowym, 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – warunek 

konieczny, 

 Znajomość systemów księgowych (znajomość IFS będzie dodatkowym atutem), 

 Dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel), 

 Umiejętność pracy pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy własnej, 

 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. 

 

 Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o stabilnej pozycji na rynku, 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole.  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, oznaczonego nr ref.  

na adres: mcichosz@perfectconsulting.pl.  

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Zapraszamy do śledzenia 

aktualnych ofert pracy Perfect Consulting na Facebooku. 

Perfect Consulting posiada certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 

pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nr 3607/1a). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). 
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