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Młodszy specjalista ds. księgowo-kadrowych
Krakowski Park Technologiczny poszukuje osoby, która sprawnie i efektywnie
będzie wspierać zespół KPT w obsłudze księgowo-kadrowej. W szczególności
nowozatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za weryﬁkowanie dokumentów
księgowych, księgowanie faktur kosztowych i wyciągów bankowych, a także
przegotowywanie raportów. Zapewniamy pracę w energetycznym środowisku,
pełną wyzwań i ciekawych projektów oraz atrakcyjny pakiet beneﬁtów
pozapłacowych.
Opis stanowiska:
weryﬁkowanie dokumentów księgowych
księgowanie faktur kosztowych i wyciągów bankowych
uzgadnianie rozrachunków
potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
pomoc przy naliczaniu wynagrodzeń
nadzór nad badaniami okresowymi i szkoleniami pracowników
dokonywanie zgłoszeń ZUS
przygotowywanie miesięcznych zestawień i raportów w programie Excel
sporządzanie raportów do GUS

Wymagania:
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie kierunkowe
podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, ﬁnansów i podatku VAT
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i PIT
znajomość pakietu MS Oﬃce: Word i Excel
mile widziana znajomość programu Enova
umiejętności analityczne i matematyczne
dokładność, skrupulatność i systematyczność

chęć pogłębiania wiedzy i rozwoju
umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów

Do do składania CV zachęcamy również osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kpt.krakow.pl do dnia 16 lipca 2021 roku.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

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 Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE 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)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w
Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym
przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl
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