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 Bieruń 22.04.2021 r. 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko  

Główny księgowy 

Wymagania: 
▪ Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki rachunkowość lub finanse, mile widziane 

branżowe uprawnienia i licencje, 
▪ Co najmniej 5 lat pracy na samodzielnych stanowiskach związanych z księgowością, 
▪ Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, 

podatkowego oraz rachunku kosztów, 

▪ Znajomość sprawozdawczości finansowej, 
▪ Znajomość przepisów podatkowych, 
▪ Umiejętność sporządzania analiz finansowych, 
▪ Znajomość przepisów i zasad dotyczących wynagrodzeń pracowników i ubezpieczeń społecznych, 
▪ Samodzielność oraz dobra organizacja pracy, 
▪ Dyspozycyjność, 
▪ Umiejętność komunikacji w zespole, 
▪ Umiejętność kierowania zespołem, 
▪ Biegła znajomość pakietu MS OFFICE. 

 
Zakres zadań: 

• Organizacja i koordynacja pracy pracowników działu księgowości, 

• Kształtowanie polityki rachunkowości i organizacja obiegu dokumentów, 

• Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych, 

• Przygotowywanie cyklicznych, zarządczych  informacji ekonomiczno-finansowych, 

• Przygotowywanie analiz ekonomicznych i prognoz wspierających decyzje biznesowe,  

• Współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi i kontrahentami. 

 
Oferujemy: 
• Pracę w stabilnej firmie, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług 

związanych z oczyszczaniem ścieków, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę,  

• Stałe godziny pracy 700 - 1500, 
• Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego, 
• Szkolenia podnoszące kwalifikacje, 
•      Samodzielność w działaniu, 
•      Dodatkowe benefity (dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników i członków  
        rodzin,  grupowe ubezpieczenie na życie). 
Oferty należy składać do dnia 14.05.2021 r. godz. 14.00 w siedzibie Spółki. 

 
Proszę o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej 
oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27     

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).  
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