
Umiejętność prowadzenia ksiąg kilku spółek w ramach Grupy Kapitałowej
Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
Rejestrowanie dokumentów księgowych, w szczególności:

Kalkulacja i księgowanie podatku dochodowego i sporządzenie deklaracji CIT
Kalkulacja i księgowanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT i akcyzy
Kalkulacja i księgowanie i sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości
Kalkulacja i księgowanie i sporządzanie deklaracji PCC, WHT
Kalkulacja i księgowanie podatku odroczonego
Miesięczne sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz wybranych not księgowych
Sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych, według MSR i według UoR
Współpraca z audytorem podczas przeglądu półrocznego oraz badania rocznego spółek
Współpraca z urzędem skarbowych podczas kontroli

Od 2018 roku zatrudnienie w naszej Grupie wrosło pięciokrotnie. Byliśmy wtedy dumni z 8 aktywów
wytwarzania OZE oraz 250 MW mocy wytwórczej, a ten rok zakończymy z 15 aktywami wytwórczymi o

mocy bliskiej pół gigawatów mocy. Nasze operacyjne wyniki finansowe w tym okresie wzrosły dwukrotnie. 
Dlatego dla pełnego obrazu – do słów pasja, wpływ, sens, przyszłość, innowacyjność, odpowiedzialność –
dodaj: złożoność biznesowa, wzrost, dynamika, wizja. Wtedy te „puzzle” utworzą pełen obraz Polenergii.

Samodzielna Księgowa
 

Miejsce pracy: Warszawa
 
 
 

GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA:

       - Dokumentów zakupu
       - Dokumentów sprzedaży
       - Wyciągów bankowych
       - List płac, umów zleceń
       - Poleceń księgowania dotyczących amortyzacji i gospodarki środkami trwałymi
       - Poleceń księgowania dotyczących rozliczenia kredytów, pożyczek 
       - Poleceń księgowania dotyczących rezerw/odpisów aktualizujących
       - Rozliczeń międzyokresowych kosztów 
       - Rozliczeń dotyczących leasingu finansowego
       - Uzgadnianie rozrachunków
       - Przygotowywanie zestawień transakcji powiązanych
       - Przygotowanie innych zestawień ad-hoc



Wykształcenie wyższe, kierunkowe
Biegła znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości; MSR; Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych; ustawy VAT; akcyzy; podatku od nieruchomości w szczególności w ramach zapisów
dotyczących branży energetycznej
Biegła znajomość systemów finansowo-księgowych, jak również bardzo dobra znajomość MS Excel,
Word
Kieruje się wyjątkowym profesjonalizmem zawodowym oraz etyką pracy
Ma wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność oraz samodzielność
Jesteśmy graczami zespołowymi, dlatego szukamy kogoś, kto jest nastawiony na współpracę 
Docenimy osoby zainteresowane tematyką energetyki odnawialnej i rynkiem energii

Połączenie bezpieczeństwa zatrudnienia z dynamicznym, ambitnym miejscem pracy
Atrakcyjne wynagrodzenie
Pakiety socjalne i medyczne
Pracę z ludźmi, którzy lubią ze sobą pracować i wierzą w to co robią
Możliwość rozwoju
Pracę w systemie hybrydowym

OPTYMALNY PROFIL:

CO OFERUJEMY?

Jeśli brzmi to jak oferta dla Ciebie, wyślij swoje CV.
APLIKUJ

 
 
 
 

Więcej informacji o naszej firmie możesz znaleźć tutaj: Polenergia oraz Polenergia LinkedIn
 

https://polenergia.elementapp.ai/application/v2/1fdf21af-76aa-401e-aeb9-a27547c55f9d/760e4292-f7ba-43fb-a480-519fa86358e7?source=130633c3-e126-40fe-91d0-a2e780d54488
https://www.polenergia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polenergia/mycompany/

