
 
 

 

KDM Dariusz Mazur firma z 22-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym zajmująca 

się sprzedażą oraz usługami w zakresie specjalistycznego sprzętu budowlanego 

 zatrudni osobę na stanowisko: 

GŁÓWNA KSIĘGOWA / GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Miejsce pracy: Stara Bukówka (gm. Żabia Wola) 

 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie rachunkowości i finansów 

 praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych 

 praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego 

 minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego podmiotów 

prowadzących księgi rachunkowe 

 znajomość programu Comarch Optima oraz MS Office 

 umiejętność planowania własnej pracy, komunikatywność, zaangażowanie  i kreatywność, 

odporność na stres, rzetelność, dokładność, terminowość 

 mile widziana znajomość języka angielskiego 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

polityką rachunkowości  

 ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo księgowych  

 kontrola poprawności operacji i rozliczeń finansowo-księgowych 

 sporządzanie sprawozdań finansowych 

 sporządzanie rozliczeń, analiz oraz raportów na potrzeby firmy oraz instytucji zewnętrznych  

 sporządzanie deklaracji podatkowych  (PIT, CIT, VAT, VAT-UE, GUS) 

 wdrażanie, aktualizowanie i usprawnianie procedur księgowo-podatkowych, optymalizacja 

procesów księgowych,  

 współpraca przy kształtowaniu i realizacji strategii finansowej firmy 

 Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy 

 samodzielne stanowisko 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji  

 przyjazną i partnerską atmosferę pracy 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: 

 praca@kdm.net.pl 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 

Administratorem danych osobowych jest KDM Dariusz Mazur z siedzibą w Michałowicach. Ma Pan/Pani prawo do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie  z 



zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na 
podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego,  a w przypadku wyrażenia zgody na 

udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa 

personalnego, wspierające. Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do 

swoich danych osobowych włączając  w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania. 

 


