MMC Car Poland Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor Mitsubishi Motors w Polsce, poszukuje
pracownika na stanowisko:

Księgowa/y
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Cybernetyki 10
Opis stanowiska:














Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym.
Księgowanie: kosztów ogólnych, zakupów magazynowych (dostawy krajowe i zagraniczne,
weryfikacja ich zgodności i dopasowywanie do zamówień zakupu), importu usług, importu towarów
(SAD), WNT
Uzgadnianie stanów magazynów z kontami KG, generowanie raportów
Wprowadzanie przelewów bankowych do systemu bankowego PLN/EUR, księgowanie wyciągów
bankowych oraz kompensat
Współpraca w sporządzaniu sprawozdawczości podatkowej (JPK) oraz innych informacji (Intrastat,
inne do GUS, NBP)
Generowanie plików JPK i ich merytoryczna weryfikacja
Rozliczanie kont bilansowych w tym RMK czynnych i inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą
weryfikacji zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym potwierdzanie sald z kontrahentami
Bieżące monitorowanie zmian przepisów podatkowych, orzecznictwa sądowego, interpretacji
Ministra Finansów w obszarze podatków
Prowadzenie kartoteki dostawców krajowych w systemie IFS
Aktywne uczestnictwo w zamknięciu ksiąg, w tym przygotowanie dokumentów dla audytora
Wystawianie faktur sprzedaży pozostałej (refakturowanie)
Wiedza z zakresu podstawowych pojęć, praktyk i procedur w zakresie biznesu i rachunkowości
(w tym dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych)
Bardzo dobra organizacja pracy, dotrzymywanie terminów

Wymagania:







Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość)
3-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości
Doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP, pozytywne nastawienie do uczenia się sposobu
nawigacji i realizacji funkcji w nowym systemie bez względu na wcześniejsze przyzwyczajenia
Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, w tym zagadnień gospodarki magazynowej
Znajomość i praktyczna umiejętność stosowania prawa podatkowego: PDOPr, VAT, w tym:
zagadnień związanych z JPK , importem towarów usług, różnicami kursowymi
Znajomość Excela (funkcje, filtry, tabele przestawne, sumy częściowe itp.) - wymóg konieczny

Mile widziane:





Ukończony kurs w Stowarzyszeniu Księgowych - Samodzielny Księgowy
Znajomość systemu finansowo-księgowego IFS Applications
Uczestnictwo w szkoleniach z prawa podatkowego (PDOPr - w tym WHT/ VAT)
Znajomość jęz. angielskiego

Oferujemy:





Pracę od poniedziałku do piątku
Wynagrodzenie zależne od doświadczenia kandydata
Pakiet prywatnej opieki medycznej, karta sportowa
Możliwość nauki języka angielskiego na koszt firmy




Umowę o pracę
Szkolenia

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy wysyłać na adres praca@mitsubishi-motors.pl
do 20.04.2020 r. w temacie wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Odpowiadając na ogłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych
przez MMC Car Poland. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest
MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10. Dane mogą być przetwarzane pomimo
cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w
związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorów (upoważnionych na podstawie właściwych
przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do
organu nadzorczego i przeniesienia danych.

