
 

  

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

 
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko  
 

Główny Księgowy 
 

 Miejsce pracy: Warszawa 
 

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 
 Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości  

albo wykształcenie średnie/policealne/pomaturalne ekonomiczne i co najmniej 6-letnia 
praktyka w księgowości. 

 Doświadczenie w sprawozdawczości finansowej. 
 Znajomość przepisów prawa podatkowego i bilansowego. 
 Doświadczenie w sporządzaniu analizy finansowej. 
 Rzetelność, zaangażowanie i odpowiedzialność. 
 Znajomość systemów księgowo-finansowych i pakietu MS Office, w tym w szczególności 

Excel. 
 
II. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 Konstrukcja zakładowego planu kont zgodnie z obowiązującym prawem. 
 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Instytutu. 
 Kontrola i przechowywanie ksiąg rachunkowych Instytutu. 
 Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych. 
 Sporządzanie sprawozdań finansowych. 
 Współpraca z biegłym rewidentem. 
 Nadzór i kontrola prawidłowości rozliczania otrzymanych środków budżetowych. 
 Prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu, w tym: wykonywanie dyspozycji środkami 

pieniężnymi, zabezpieczanie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych przez 
Instytut umów, nadzór nad terminowym ściąganiem należności oraz regulowaniem 
zobowiązań, współpraca z bankami. 

 Odpowiedzialność za: procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie 
inwentaryzacji, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych. 

 Kontrola wewnętrzna dokumentów księgowych. 
 Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych. 
 Udział w opracowywaniu i aktualizacji przepisów wewnętrznych. 
 Obsługa kontroli zewnętrznych. 

 
 
 



III. Wymagane dokumenty: 

 CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy 
zawodowej. 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 
 Oświadczenie kandydata: o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, że 

nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

 
 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego 
załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (adres  
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane 
przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych 
(e-mail: miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, 
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie 
Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane 
przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za 
proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług 
związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych. 
 
 
IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:  
 Pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa,  

ul. Duchnicka 3. 
 Osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,  

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36. 
 Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl 

W terminie do 24 sierpnia 2020 r. 

 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 


