Arena Advisory to jedna z najszybciej rozwijających się firm doradczych w Polsce. W jej skład wchodzą praktyki: doradztwa
podatkowego (Arena Tax), księgowo-finansowa (Antareco), doradztwa prawnego (Arena Legal) oraz nowych technologii (Arena
Digital Solutions).
Naszą przewagą jest fakt bycia firmą polską posiadającą tutejszy gen przedsiębiorczości łączony z najlepszymi
standardami zachodnich gospodarek. Skupiamy się na budowaniu mocnego i trwałego zespołu zorientowanego na
perspektywę wieloletniego tworzenia i ulepszania naszej organizacji. W naszej kulturze organizacyjnej od zawsze
traktujemy popełnianie błędów jako przyczynek do samodoskonalenia i poprawiania procesów.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.arenatax.pl lub tutaj: www.antareco.com

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Samodzielny Księgowy/Księgowa
Nr ref. K/05/19

Szukamy osoby, która będzie pracowała w kilkuosobowym zespole księgowości wewnętrznej,
zajmującej się obsługą księgowo-finansową spółek z grupy Arena Advisory. Jedną z wartości
dodanej, jakiej nie ma na tego typu stanowiskach, jest wsparcie merytoryczne, i w razie potrzeby
operacyjne, kilkudziesięciu specjalistów wspierających księgowo klientów Arena Advisory
(Antareco) – najczęściej w formie konsultacji i cyklicznych szkoleń.

Oferujemy:
•

wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i kwalifikacji;

•

nowoczesną kulturę pracy w przyjaznej atmosferze i w elastycznych godzinach pracy;

•

pracę w miejscu, gdzie inicjatywa, chęci oraz uśmiech są bardzo mile widziane i doceniane;

•

długoterminową współpracę w oparciu o umowę o pracę na cały etat;

•

współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów, wsparcie w takich dziedzinach
jak: podatki, rachunkowość, kadry i płace, komunikacja wewnętrzna;

•

realny wpływ na kształt, wizerunek i rozwój firmy;

•

perspektywę dalszego rozwoju zawodowego;

•

udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych poszerzających wiedzę i podnoszących
kwalifikacje;

•

pakiet benefitów zawierający prywatną opiekę medyczną i kartę MultiSport;

•

szkolenia językowe (angielski na trzech poziomach zaawansowania, hiszpański, rosyjski);

•

owoce i napoje w biurze;

•

pracę w dobrze skomunikowanym miejscu: 100 m od stacji Metro Wilanowska.

Czekamy na Ciebie jeśli jesteś osobą:
•

z doświadczeniem od 5-letniego do 25-letniego w pracy w księgowości;

•

z wyższym wykształceniem z zakresu finansów i rachunkowości;

•

z praktyczną znajomością zagadnień z zakresu prawa podatkowego, polskiej ustawy o
rachunkowości i standardów sprawozdawczości finansowej;

•

z praktyczną znajomością ustawy o podatku VAT oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych;

•

o zdolnościach analitycznych oraz z umiejętnością identyfikacji problemów i poszukiwania
rozwiązań;

•

samodzielną w określaniu priorytetów oraz odpowiedzialną za powierzone zadania;

•

ze zdolnościami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz umiejętnością pracy w zespole;

•

posiadającą doświadczenie we współpracy z Zarządem, urzędami i instytucjami zewnętrznymi;

•

ze znajomością programu Comarch ERP Optima (warunek konieczny) oraz pakietu MS Office:
Word, Excel, PowerPoint;

•

terminową, systematyczną i dokładną.

Twoją rolą będzie:
•

prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości i sporządzanie sprawozdań
finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi dla spółek
należących do Grupy Arena Tax;

•

odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe, sporządzenie deklaracji (CIT, VAT 7,
VAT-UE, VAT 27) oraz przygotowanie i wysyłka plików JPK;

•

przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu oraz dla organów państwowych
(US, ZUS, GUS, NBP);

•

nadzór nad prawidłowym obiegiem i przechowywaniem dokumentów księgowych;

•

kontrola i bieżąca weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych pod względem formalnorachunkowym;

•

nadzór merytoryczny i organizacyjny nad dedykowanym podzespołem księgowym oraz nad
dostawcami zewnętrznymi,

•

realizacja i nadzór płatności;

•

potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;

•

przygotowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów na potrzeby Grupy,

•

opcjonalnie – nadzór nad księgowymi zewnętrznymi spółek z siedzibą poza granicami Polski.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie
CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu
rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

