
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz      

  mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

 

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY 
 
 
Wymagania: 
 
- wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse), 
- doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego), 
- dobra znajomość prawa podatkowego i rachunkowości, 
- samodzielność w działaniu, skrupulatność, terminowość. 
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 
- kierowanie gospodarką finansową spółki o profilu produkcyjnym, 
- prowadzenie rachunkowości spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- terminowe regulowanie zobowiązań spółki oraz ściąganie należności, 
- współpraca z Zarządem w zakresie opracowywania planów finansowych rocznych i perspektywicznych 
  oraz nadzór nad ich realizacją, 
- analiza gospodarki finansowej spółki, 
- prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych i racjonalne korzystanie z   
  kredytów bankowych, 
- organizowanie kontroli środków złotówkowych i dewizowych w kasie spółki, 
- organizacja rachunkowości spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
- zorganizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów 
  księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia spółki, 
- prawidłowe prowadzenie księgowości sprawozdawczości finansowej, 
- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań   
  Finansowych, 
- ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności dla podległych pracowników i opracowanie dla nich  
  stanowiskowych kart pracy. 
 
 
 

Oferujemy: 
 

–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
–  system jednozmianowy (7.00-15.00) 
–  nagrody motywacyjne 
–  dodatki funkcyjne 
–  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
–  pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 
   Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 

na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 
 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


