
 

 

Silcare Sp. z o.o. sp. k. to polska firma specjalizująca się w produktach światłoutwradzalnych 
oraz kosmetykach. Działamy na światowym rynku kosmetycznym od 2004 roku. Nasze 
produkty sprzedajemy w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

Wszystkie produkty - od pomysłu aż po efekt końcowy 
firmy, w Gorzowie Wielkopolskim.

Dysponujemy najnowszą technologią, doświadczonym zespołem oraz komfortowymi 
warunkami pracy. 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Główna Księgowa/ Księgowy 

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 Prowadzenie pełnej księgowości w zgodzie z ustawą o rachunkow
 Nadzór i kontrolę nad księgami rachunkowymi
 Sporządzanie sprawozdań finansowych
 Przygotowywanie i nadzorowanie rozliczeń podatkowych (VAT, CIT, PIT), 

sprawozdawczości GUS, NBP, raportów JPK
 Wdrażanie optymalnych rozwiązań księgowych, finansowych i pod
 Zarządzanie i koordynowanie pracy zespołu księgowego
 Rozwiązywanie problemów podatkowo

transakcji w księgach rachunkowych, w tym analiza i kontrola poprawności zapisów 
księgowych już wprowadzonych

 Współpracę z instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi
 Monitorowanie zmian w prawie bilansowym oraz podatkowym i podejmowanie 

działań zmierzających do ich wdrożenia
 Współpracę z Zarządem

Oczekujemy: 

 Wykształcenie wyższe, kierunkowe
 Minimum 5-letnie doświadczenie 

pracy w co najmniej średnim przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej/handlowej 
będzie dodatkowym atutem)

 Biegłej znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, w 
tym w szczególności ustawy o VA

p. k. to polska firma specjalizująca się w produktach światłoutwradzalnych 
oraz kosmetykach. Działamy na światowym rynku kosmetycznym od 2004 roku. Nasze 
produkty sprzedajemy w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

od pomysłu aż po efekt końcowy - powstają w siedzibie 
Gorzowie Wielkopolskim. 

Dysponujemy najnowszą technologią, doświadczonym zespołem oraz komfortowymi 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, Biurowiec Silcare 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

Prowadzenie pełnej księgowości w zgodzie z ustawą o rachunkowości
Nadzór i kontrolę nad księgami rachunkowymi 
Sporządzanie sprawozdań finansowych 
Przygotowywanie i nadzorowanie rozliczeń podatkowych (VAT, CIT, PIT), 
sprawozdawczości GUS, NBP, raportów JPK 
Wdrażanie optymalnych rozwiązań księgowych, finansowych i pod
Zarządzanie i koordynowanie pracy zespołu księgowego 
Rozwiązywanie problemów podatkowo-księgowych w celu właściwego ujęcia 
transakcji w księgach rachunkowych, w tym analiza i kontrola poprawności zapisów 
księgowych już wprowadzonych 

nstytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi 
Monitorowanie zmian w prawie bilansowym oraz podatkowym i podejmowanie 
działań zmierzających do ich wdrożenia 
Współpracę z Zarządem 

Wykształcenie wyższe, kierunkowe 
letnie doświadczenie jako Główny/-a Księgowy/-a (doświadczenie w 

pracy w co najmniej średnim przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej/handlowej 
będzie dodatkowym atutem) 
Biegłej znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, w 
tym w szczególności ustawy o VAT 

p. k. to polska firma specjalizująca się w produktach światłoutwradzalnych 
oraz kosmetykach. Działamy na światowym rynku kosmetycznym od 2004 roku. Nasze 
produkty sprzedajemy w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji. 

powstają w siedzibie 

Dysponujemy najnowszą technologią, doświadczonym zespołem oraz komfortowymi 

ości 

Przygotowywanie i nadzorowanie rozliczeń podatkowych (VAT, CIT, PIT), 

atkowych 

księgowych w celu właściwego ujęcia 
transakcji w księgach rachunkowych, w tym analiza i kontrola poprawności zapisów 

 
Monitorowanie zmian w prawie bilansowym oraz podatkowym i podejmowanie 

a (doświadczenie w 
pracy w co najmniej średnim przedsiębiorstwie z branży produkcyjnej/handlowej 

Biegłej znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, w 



 

 

 Doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdania finansowego
 Doświadczenia w zarządzaniu zespołem księgowym
 Rzetelności, odpowiedzialności, terminowości w wykonywaniu obowiązków

Oferujemy: 

 Umowę o pracę, kontrakt B2B
 Atrakcyjne wynagrodzenie 
 Nowoczesne miejsce i narzędzia pracy
 Pracę w zgranym, odpowiedzialnym zespole
 Szkolenia, kursy, rozwój zawodowy
 Nieograniczoną ilość kawy, herbaty i najlepszej energii.

Zainteresowane osoby prosimy o
danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Jeśli zgoda ma dotyczyć również udziału w przyszłych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w związku z przyszłymi 
procesami rekrutacyjnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdania finansowego 
Doświadczenia w zarządzaniu zespołem księgowym 
Rzetelności, odpowiedzialności, terminowości w wykonywaniu obowiązków

Umowę o pracę, kontrakt B2B 
Atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + premia 
Nowoczesne miejsce i narzędzia pracy 
Pracę w zgranym, odpowiedzialnym zespole 
Szkolenia, kursy, rozwój zawodowy 
Nieograniczoną ilość kawy, herbaty i najlepszej energii. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

Jeśli zgoda ma dotyczyć również udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w związku z przyszłymi 
procesami rekrutacyjnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a).” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

nych aplikacji nie zwracamy. 

Rzetelności, odpowiedzialności, terminowości w wykonywaniu obowiązków 

CV wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

rekrutacjach, prosimy o dodanie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w związku z przyszłymi 

 


