POLS KA AKADEMI A N AU K

INSTYTUT PALEOBIOLOGII
im. Romana Kozłowskiego
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
phone: (4822) 697-88-50; fax: (4822) 620-62-25
e-mail address: paleo@twarda.pan.pl; http://www.paleo.pan.pl

Warszawa, 6.12.2016 r.
Instytut Paleobiologii PAN
poszukuje osoby na stanowisko starszego księgowego
Opis stanowiska:
• osoba na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za: sporządzanie,
księgowanie i rozliczanie list płac pracowników,
• rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych i innych składowych
wynagrodzeń;
• uzgadnianie rozrachunków z pracownikami i kontrahentami,
• naliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
• rozliczanie i monitorowanie należności i zobowiązań,
• księgowanie bieżących dokumentów,
• księgowanie wyciągów bankowych,
• uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych, w tym w szczególności sald bankowych i
rozrachunkowych,
• wprowadzanie i importowanie przelewów do systemu bankowego,
• sporządzanie deklaracji CIT, VAT, PIT, ZUS, GUS, PEFRON i innych wymaganych
prawem,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzeby Instytutu.
Wymagania:
• mile widziane wykształcenie średnie/wyższe o profilu ekonomicznym,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - minimum 2 lata,
• znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń
społecznych,
• znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych, PFRON, ZUS i prawa
pracy,
• bardzo dobra obsługa pakietu MS Office, mile widziana znajomość programu RAKS,
• samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
• mile widziana znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• współpracę w oparciu o umowę o pracę (umowa na okres próbny),
• dobre warunki pracy, pracę w regularnych godzinach,
• dobrą atmosferę pracy.
Kontakt:
List motywacyjny oraz życiorys prosimy przesłać do dnia 22 grudnia 2016 r.
na adres e-mail: paleo@twarda.pan.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Instytut Paleobiologii PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 51/55, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

