Oferta pracy
Nr referencyjny: 3696/18/PS
Nazwa firmy: SFD S.A.
Opis: SFD S.A. jest liderem sprzedaży suplementów diety na rynku polskim. Spółka zatrudnia około 130
Pracowników, którzy realizują zadania w zakresie handlu, logistyki oraz technologii IT.
Główne kanały sprzedaży to e-commerce, dystrybucja krajowa /międzynarodowa oraz sieć aptek.
Spółka jest właścicielem m.in.:
• sklepu internetowego www.sfd.pl/sklep
• serwisów internetowych www.sfd.pl, www.potreningu.pl, www.kulturystyka.pl
• marki ALLNUTRITION , SFD , FIT WHEY , Berserk Labs.
Stanowisko: Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy
Kategoria stanowiska pracy: Finanse/Bankowość/Księgowość: Księgowy/a
Lokalizacja: Polska, opolskie, Opole
Typ pracy: praca stała
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Obowiązki: Zadania:
• Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;
• Ewidencja księgowa dokumentów m.in.: faktury kosztowe w układzie 4,5; faktury towarowe;
środki trwałe; okresowe noty memoriałowe; uzgadnianie raportów kasowych; wycena walutowa
dokumentów;
• Efektywna współpraca z innymi działami firmy w celu wyjaśniania zdarzeń i pozyskiwania
danych do prawidłowej ewidencji kosztów w obszary budżetu;
• Cykliczne uzgadnianie i weryfikacja sald kont księgowych;
• Wsparcie zespołu księgowego w procesie zamykania okresów finansowych, w tym sporządzanie
sprawozdań.
Wymagania:
Kierunki studiów:
- ekonomia
- Finanse i Rachunkowość
Dodatkowe wymagania: Wymagania:
• Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku w pełnej księgowości;
• Wykształcenie wyższe /w trakcie studiów w trybie zaocznym; preferowane kierunki: ekonomia,
rachunkowość, finanse;
• Praktyczna znajomość ustaw: o rachunkowości, o podatku dochodowym, o podatku VAT;
• Dobra znajomość MS Office (Word, Excel);
• Mile widziana znajomość programu COMARCH ERP CDN_XL;
• Dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole; umiejętność wyznaczania priorytetów;
dobra organizacja pracy.
Warunki pracy: Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• Pracę w młodym i wspierającym zespole;
• Możliwość rozwoju i szkoleń;
• Bogaty pakiet socjalny: (karta MultiSport, grupowe ubezpieczenie na życie, prywatna opieka
medyczna);
• Atrakcyjne zniżki na suplementy diety.
Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: rekrutacja@sfd.pl
Komentarz: Administratorem danych jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opole 45-315, Głogowska 23C.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale
konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Data oferty: 12-04-2018

Data ważności: 26-04-2018

