
       Elbląg, 17 czerwiec 2020 roku 

 

Nazywamy się Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Od dekad zapewniamy komfort cieplny mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom na terenie 

Elbląga i okolic. Gwarantujemy dostawy ciepła pewnego, bezpiecznego i konkurencyjnego cenowo. 

Stosujemy nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Dostarczamy ciepło odpowiedzialnie. 

Naszym kontrahentom oferujemy również usługi w zakresie budowy węzłów i wewnętrznych 

instalacji odbiorczych o najwyższym standardzie.` 

 

 

Aktualnie do Działu Księgowości poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:  

 

Księgowa 
 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:  

 

• Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego Egeria.   

• Wystawianie faktur VAT za dzierżawę pomieszczeń: czynsz, energia elektryczna, woda i 
kanalizacja, telekomunikacja.  

• Uzgadnianie podatku Vat z ewidencją księgową i rejestrami VAT. 

• Księgowanie międzyokresowych rozliczeń kosztów. 

• Aktualizacja planu kont poprzez wprowadzanie nowych zleceń otwieranych przez Dział 
Inwestycji oraz nanoszenie w centralnym słowniku systemu meldunków o zakończeniu prac na 
zleceniu. 

• Rozliczanie kosztów podróży służbowych. 

• Rozliczanie przyznanych ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 

• Księgowanie spraw sądowych i spornych oraz odpisów aktualizujących. 

• Ustalanie wyniku podatkowego oraz aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. 
 
 

 
Od kandydatów oczekujemy:  

 

• wykształcenia średniego lub wyższego (ekonomiczne); 

• co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w dziale finansowo –księgowym; 

• znajomość podstawowych zasad księgowych oraz przepisów podatkowych; 

• 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; 

• sumienności, rzetelności, dokładności; 

• dyspozycyjności; 

• wysokiej kultury osobistej; 
 
 



Zatrudnionym osobom oferujemy:  

• stabilne warunki zatrudnienia na umowie o pracę; 

• pracę z doświadczonym zespołem; 

• możliwości doskonalenia zawodowego. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@epec.pl do dnia 
02.07.2020r. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzul:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. 

Fabryczna 3, numer KRS 0000127954 w celu rekrutacji na stanowisko księgowej w dziale 

księgowości. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z 

prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, a w szczególności znam cel i sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści moich danych, prawo ich 

poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie 

możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak informacji do dnia 

20.07.2020 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

Informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, NIP: 578-000-26-19, REGON: 170070454, e-mail: 

epec@epec.elblag.pl, telefon: 55 61-13-200. 

2) Możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

iod@epec.elblag.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i w zakresie 

wynikającym z Kodeksu Pracy. 

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5) Zamieszczony wizerunek w  CV odbywa się za Państwa zgodą. 

6) Zamieszczone w CV dane wykraczające poza Kodeks Pracy umieszczone są przez Państwo dobrowolnie i 

za Państwa zgodą odbywają. 

7) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda 

na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). 

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub przez okres trwania procesu rekrutacji. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10) Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11) Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uwzględnienie Pana / Pani CV w procesie 

rekrutacyjnym. 

12) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 


