
       Elbląg, dnia 10 sierpnia 2017 roku 

 

 

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z.o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Księgowa 

 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

1. Dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących zakupu materiałów oraz zakupu usług. 
2. Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu FK.   
3. Wprowadzanie danych do rejestru zakupu VAT. 
4. Wystawianie faktur VAT za dzierżawę pomieszczeń: czynsz, energia elektryczna, woda i kanalizacja, 

telekomunikacja.  
5. Uzgadnianie podatku Vat z ewidencją księgową i rejestrami VAT. 
6. Sporządzanie wydruków rozrachunków z kontrahentami, zakupów niefakturowanych, towarów  

w drodze oraz ich analiza. 
7. Sporządzenie not korygujących do faktur. 
8. Weryfikacja zobowiązań w programie księgowym. 
9. Uzgadnianie sald z dostawcami. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia średniego lub wyższego (ekonomiczne), 

 co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy w dziale finansowo –księgowym, 

 znajomość podstawowych zasad księgowych oraz przepisów podatkowych, w tym głównie VAT, 

 bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office - głównie Excel),  

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

 odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,  

 umiejętności szybkiego uczenia się i dobrej organizacji pracy, 

 sumienności, rzetelności, dokładności, 

 dyspozycyjności, 

 wysokiej kultury osobistej.  
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl  do dnia 25.08.2017 r. 
 
 
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 1.09.2017 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. 


