
             Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu 

ogłasza nabór otwarty na stanowisko : 

 

                Młodszy Księgowy 
 

 
Główne zadania : 

 

 prowadzenie rejestrów utargów zakupu materiałów technicznych i innych, 

 sporządzanie i uzgadnianie rejestrów kosztowych w zakresie kosztów wg rodzajów oraz wg miejsc 

powstawania, 

 wprowadzanie faktur do systemu księgowego z właściwym opisem i dekretem, 

 sporządzanie poleceń księgowania z zakresu wszystkich prowadzonych rejestrów, 

 wystawianie faktur wewnętrznych dotyczących kosztów reprezentacji i reklamy oraz 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i materiałów, 

 sporządzanie zestawień dostaw niefakturowanych i materiałów w drodze, uzgadnianie sum 

końcowych z ewidencją syntetyczną, monitorowanie rozliczenia tych pozycji, 

 nanoszenie zapłat i uzgadnianie sald rozrachunków z powyższych tytułów, sporządzanie ewentualnych 

wezwań do zapłaty i not odsetkowych, 

 uzgadnianie sald na kontach syntetycznych z zakresu zakupu materiałów i usług, sporządzanie 

wydruków i potwierdzeń sald rozrachunków z zakresu kont, 

 sporządzanie arkusza kosztów stacji obsługi i rozliczanie tego arkusza, 

 rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i sporządzanie poleceń księgowych z tego 

zakresu, 

 prowadzenie ewidencji obrotów materiałowych w zakresie materiałów technicznych w magazynach, 

 przygotowanie inwentaryzacji oraz wprowadzenie arkuszy spisu z natury do systemu księgowego, 

rozliczenie inwentaryzacji w zakresie materiałów technicznych oraz paliw a także właściwe 

księgowanie decyzji Komisji Inwentaryzacyjnej Spółki w zakresie stwierdzonych różnic, 

 sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu ww. kont do potrzeb prawidłowego ustalenia 

naliczanego podatku od towarów i usług VAT, 

 prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu 

zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

 sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT oraz ewidencja księgowa podatku VAT, 

 

 Wymagania : 

 wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe – ekonomia, finanse, rachunkowość 

lub doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, 

 praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, 

podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 mile widziana znajomość obsługi programu Symfonia i pakietu MS Office, 

 nastawienie na samodzielne rozwiązywanie problemów, 

 samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, dyskrecja oraz doskonała organizacja pracy, 

 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, 



 Oferujemy : 
 

 pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 stabilność zatrudnienia, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 profesjonalne szkolenia, 

 pakiet socjalny, 

 pełnoetatowe zatrudnienie, 

 atrakcyjne wynagrodzenie, 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres : kadry@pks-boleslawiec.pl 
 
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
 

 
 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedziba w Bolesławcu (Pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na 

stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:  „Zgadzam się na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 

nr 8, 59-700 Bolesławiec. 
 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa 

i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą 
wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszcze-
nia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający 

na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do 

wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozo-
staje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział 
w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bole-

sławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


