
 

Grupa Ekoenergetyka S.A. powstała na bazie ogromnej wiedzy oraz doświadczeń zdobytych w 
trakcie ponad dziesięcioletniej działalności zarówno w Polsce, jak i Europie w branży e-mobility. 
Siłą firmy jest spójne działanie wchodzących w jej skład spółek, które koncentrują się na wybranych 
obszarach elektromobilności. Napędzani chęcią tworzenia innowacyjnych rozwiązań na miarę 
dynamicznie rozwijającego się rynku najnowocześniejszych technologii, zmieniamy się, aby w pełni 
odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia przed nami świat. 

Aktualnie, do naszego zespołu w Szczecinie, poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko: 

Samodzielna księgowa ze znajomością kadr i 
płac 
Miejsce pracy: Szczecin 

 

Opis stanowiska: 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
• kontrola kosztów, inwestycji oraz przepływów pieniężnych; 
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS itp); 
• weryfikacja i wystawianie faktur pod kątem zgodności z umowami; 
• monitorowanie zobowiązań; 
• przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, raportów i analiz 

finansowych; 
• prowadzenie ewidencji księgowych; 
• sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do odpowiednich instytucji; 
• kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa; 
• prowadzenie akt osobowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; 
• naliczanie płac oraz innych składników wynagrodzeń; 



• zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• księgowanie list płac i analiza kont księgowych związanych z płacami; 
• kontrola nad rozliczaniem czasu pracy; 
• nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa; 
• pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych; 
• przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych; 
• współpraca z innymi zespołami organizacyjnymi firmy. 

Profil Kandydata: 

• wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość i finanse lub średnie 
ekonomiczne; 

• doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze prowadzenia pełnej księgowości 
oraz kadr i płac; 

• doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń; 
• praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego; 
• umiejętność samodzielnego sporządzenia deklaracji VAT, CIT; 
• praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
• znajomość obsługi komputerowych systemów księgowych; 
• atutem będzie znajomość systemu Streamsoft Prestiż; 
• samodzielność i dobra organizacja pracy własnej; 
• umiejętność analitycznego myślenia; 
• uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, współpraca. 

Aplikuj 
 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=4FEC663C-16AA-499B-AE9B-FC3687B27A13&skkcfg=5c77da693816424189558214863afa20&skklocationId=7807&skkExternalOfferId=115944&skkCountryId=1&skkRegionId=16

