
OFERTA PRACY 

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

44-144 Nieborowice, ul.Główna 52 poszukuje kandydata na stanowisko: 

Księgowej 

 

 
Data ogłoszenia naboru 

 
16.05.2019 

 

Termin składania 
dokumentów 

 

22.05.2019 

 

Wymagane 

wykształcenie 

 

Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów  

 lub ekonomii 

 

Wymagania 

 
1. Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu finansów  

    lub rachunkowości, 

2. Minimum 3 letni staż pracy, 

3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,  

4. Znajomość przepisów podatkowych (CIT, VAT), 

5. Bardzo dobra organizacja własnej pracy, 

6. Samodzielność, rzetelność, dokładność, zaangażowanie  

    w wykonywaną pracę oraz odpowiedzialność, 

7. Komunikatywność,  

8. Dobra znajomość pakietu MS Office,  

9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu.     

 

    

 

Zakres obowiązków 

1. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych, 

2. Dekretowanie i księgowanie faktur zakupowych 

    i sprzedażowych w systemie finansowo-księgowym, 

3. Obsługa rachunków firmowych Spółki, 

4. Prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży z zakresu  

    podatku VAT, 

5. Sporządzanie deklaracji podatkowych, 

6. Prowadzenie księgi inwentarzowej wyposażenia Spółki.  

 

 

 

Warunki pracy 

 i płacy 

1. Pracę w stabilnej firmie, w niepełnym wymiarze czasu 

    pracy – ½ et,  

2. Umowa o pracę na zastępstwo, 

3. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności  

     i wiedzy oraz wykonywanej pracy, 

4. Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego. 

 

Wymagane dokumenty 

1. CV, 

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  

   o zatrudnienie, 

 

 



 

Miejsce składania 
dokumentów 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie 

Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 

Nieborowicach przy ul. Głównej 52, II piętro.  

 

Termin składania dokumentów: do 22.05.2019r. 

 

Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane  

i zawierać klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPK 

Sp. z o.o. w Nieborowicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 

1997r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 

poz.922 z póź.zm.).  

 

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. 
 

 

Uwagi 
 

Informacje dodatkowe: 

1. oferty złożone po terminie, nie będą brane  

    pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

2. informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu  

    z wybranymi osobami, 

3. po weryfikacji dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na  

    rozmowę kwalifikacyjną, 

4. zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów. 

 

 


