Bank Spółdzielczy w Sieradzu, z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 2,
poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny księgowy
Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ul. Zamkowa 2

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektowanie i realizację polityki (zasad) rachunkowości Banku;
opracowywanie procedur księgowych;
tworzenie zasad sprawnego obiegu dokumentów księgowych, ich aktualizację oraz
nadzór nad przestrzeganiem przyjętych zasad;
zapewnienie bieżącej kontroli dokumentów i ewidencji księgowej;
nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów
księgowych z operacjami Banku;
nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych i operacji
bankowych;
nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w sposób przewidziany
przepisami prawa;
nadzór nad okresowym ustalaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
ustalanie wyniku finansowego Banku;
opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych planów finansowych;
bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Banku oraz nad sprawnością i
prawidłowością dokonywania rozliczeń międzybankowych.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

min. 2 - 3-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
znajomości przepisów rachunkowości i podatków;
sprawnej organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników;
wysokiej kultury osobistej;
wykształcenia wyższego (ekonomia, bankowość i finanse, rachunkowość);
uczciwości, sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
dobrej znajomości pakietu MS Office.

Wybranym osobom oferujemy:
•
•
•

pracę w stabilnej Firmie i perspektywy rozwoju;
pakiet szkoleń;
niezbędne narzędzia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, podpisanej
Informacji o przetwarzaniu danych osobowych) do dnia 30.06.2021 r.
na adres Banku lub na e-mail: praca@bssieradz.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Sieradzu moich danych osobowych podanych
w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy
kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych
oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

