OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w pionie wsparcia

w Dziale Księgowości
⚫
⚫
⚫
I.

Stanowisko pracy: specjalista / starszy specjalista
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: Warszawa
Niezbędne wymagania dla kandydatów:

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

II.

Wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse) i roczne doświadczenie zawodowe
(w księgowości) lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe
(w księgowości) albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe
(w księgowości).
Dobra znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz
przepisów podatkowych.
Bardzo dobra znajomość MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel.
Doświadczenie w sporządzaniu analizy finansowej.
Umiejętności analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialność.
Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych.
Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatku VAT.
Czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP.
Przygotowywanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne Instytutu.
Prowadzenie wewnętrznej kontroli wszystkich dokumentów księgowych.
Wystawianie niezbędnych poleceń księgowania oraz not księgowych.
Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
Bieżąca kontrola i weryfikacja kont rozrachunkowych oraz rejestrów.
Udział w procesie zamknięcia miesiąca i roku.
Współpraca z działami merytorycznymi.
Nadzorowanie realizacji dochodów budżetowych.
Dbałość o poprawny obieg dokumentów.

III.
⚫
⚫
⚫

Wymagane dokumenty:
CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
Kopie dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów) potwierdzających deklarowane
kwalifikacje zawodowe.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu
i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
(ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane
przetwarzane będą wyłącznie 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 17 września 2020 r. do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

