Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. działa w Polsce blisko 17 lat. Jesteśmy częścią chińskiego koncernu
działającego w branży high-tech. Nasza firma jest producentem systemów oraz urządzeń służących do kontroli
bezpieczeństwa, opartych na technologii obrazowania rentgenowskiego. Nasze urządzenia skanujące znalazły
szerokie zastosowanie między innymi w kontroli celnej, lotnictwie oraz produkcji przemysłowej. Aktualnie
poszukujemy osoby na nowo utworzone stanowisko:

Z-ca Kierownika Departamentu Finansów
(Miejsce pracy: Kobyłka k. Warszawy)

Opis stanowiska:
• Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe ewidencjonowanie operacji w systemie księgowym
• Kontrola dokumentów i zapisów księgowych pod względem księgowym i formalno-prawnym
• Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem WNT/WDT oraz importu
• Nadzór nad rozliczeniami magazynowymi i produkcyjnymi
• Nadzór na sporządzaniem deklaracji podatkowych i statystycznych
• Nadzór nad ewidencją środków trwałych i rozliczania podatku od nieruchomości
• Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
• Przygotowywanie prognoz i planów finansowych oraz kontrola ich realizacji
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: bankami, Administracją Skarbową, instytucjami
audytującymi
Wymagania:
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przełożony jest obcokrajowcem)
• Doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub starszego księgowego - min. 2 lata
• Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, księgowości
• Wiedza i doświadczenie z obszaru bieżącej kontroli, analizowania danych finansowych oraz
wyznaczania i realizowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
• Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem
• Umiejętność efektywnej komunikacji ustnej i pisemnej
• Bardzo wysokie standardy etyczne, z naciskiem na poufność i należytą staranność
• Mile widziana znajomość oprogramowania Navision
Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie na życie po okresie próbnym
Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole
Zatrudnienie w firmie z kapitałem zagranicznym wykorzystującej innowacyjne rozwiązania

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zachęcamy do przesłania swojego cv na adres
recruitment.pl@nuctech.com w temacie maila wpisując nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.
Poprzez wysłanie aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub w odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach
związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacji”. Więcej informacji na temat przetwarzania danych kandydatów przez
Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdziesz pod adresem: Polityka Prywatności, oraz kontaktując się z
naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo.pl@nuctech.com

