Poznaj Antareco - jedną z najszybciej rozwijających się spółek świadczących usługi księgowe i doradcze. Specjalizujemy się
w księgowości dla instytucji finansowych i branży nowych technologii. Prowadzimy outsourcing usług księgowych dla
polskich i międzynarodowych firm poprzez biura w Hiszpanii (Madryt), Gruzji (Tbilisi), Rosji (Moskwa) i Estonii (Tallin).
Prowadzimy outsourcing usług księgowych dla polskich i międzynarodowych
firm poprzez biura w Polsce, Rosji, Hiszpanii i Gruzji.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.antareco.com
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Accounting Consultant
(Starszy Konsultant w Dziale Usług Księgowych)
Miejsce pracy: Warszawa (blisko stacji metra Wilanowska)
Nr ref. SAC/02/19

Oferujemy:
•

współtworzenie jednej z nielicznych oryginalnie polskich spółek doradczych dla instytucji
finansowych oraz podmiotów z branży nowych technologii;

•

współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów, nastawionym na wymianę
doświadczeń i wiedzy, poszukiwanie rozwiązań oraz na osiąganie wspólnych celów;

•

uczestniczenie w międzynarodowych projektach, w tym złożonych projektach razem z
doświadczonym zespołem doradców podatkowych;

•

współpracę długoterminową;

•

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;

•

pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport;

•

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie wykonywanych obowiązków;

•

szkolenia językowe z języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania;

•

owoce i napoje w biurze;

•

miłą nieformalną atmosferę;

•

pracę w biurze tuż przy stacji metra Wilanowska.

Twoją rolą będzie:
•

prowadzenie pełnej księgowości spółek polskich i zagranicznych oraz świadczenie usług
doradczych;

•

wykonywanie księgowań i zapisów w rejestrach;

•

nadzór nad pracą innych członków zespołu;

•

czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz
różnego typu raportów;

•

utrzymywanie kontaktu z partnerami biznesowymi;

•

udział w projektach doradczych związanych z kwestiami księgowymi.

Profil kandydata:
•

minimum 3 lata doświadczenia w obszarze księgowości;

•

bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

•

znajomość programów księgowych;

•

znajomość pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;

•

chęć poszerzania umiejętności zawodowych, otwartość na nowe wyzwania;

•

umiejętność zachowania najwyższej jakości pracy;

•

kreatywność i umiejętność swobodnego analitycznego myślenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@antareco.com
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie
CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia 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)”.

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

