
        Elbląg, 12 kwiecień 2017 roku 

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z. o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Specjalista ds. księgowości finansowej 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

1. Dekretowanie i księgowanie dokumentów. 
2. Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej. 
3. Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych. 
4. Przygotowywanie bieżących zestawień oraz raportów, 
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych. 
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych. 
7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( KAS, urzędami skarbowymi, bankami, GUS, instytucjami 

zarządzającymi środkami unijnymi itp.). 
8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych. 
9. Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku VAT. 
10. Prowadzenie kompletnej i wymaganej w Spółce  dokumentacji dotyczącej działalności inwestycyjnej. 
11. Prowadzenie w księgach rachunkowych spraw spornych i sądowych we współpracy z komórką 

prawną. Wnioskowanie o tworzenie odpisów aktualizacyjnych. 
12. Wnioskowanie o tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia minimum średniego, 

• trzyletniego doświadczenia w pracy w służbach księgowych, 

• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office, Internet), 

• umiejętności pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy, także pod presją czasu, 

• odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, 

• komunikatywności, kreatywności, 

• dyspozycyjności, 

• zdolności organizacyjnych, 

• zdyscyplinowania, 

• wysokiej kultury osobistej. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl  do dnia 
25.04.2017 roku. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość 
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 26.04.2017 r. 
oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w nadsyłanych ofertach jest Elbląskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres siedziby:  ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016. poz. 922) w celach rekrutacyjnych. Każda osoba 
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w 
celu przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy także, że oferty i dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną 
zniszczone. 


