Poznaj Antareco - jedną z najlepiej i najszybciej rozwijających się
spółek świadczących usługi księgowe i doradcze. Specjalizujemy
się w księgowości dla instytucji finansowych, spółek z branży
nowych technologii oraz usług.

Prowadzimy outsourcing usług księgowych oraz doradztwo dla polskich i międzynarodowych firm
poprzez biura w Polsce, Hiszpanii, Rosji i Gruzji.
Więcej informacji o nas znajdziesz na: www.antareco.com
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Accounting Manager
(Manager w Dziale Usług Księgowych i Doradczych)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. AM/10/17

Opi
Osoba zatrudniona przez Antareco będzie:
•
•
•
•
•
•
•

nadzorować prowadzenie pełnej księgowości spółek polskich i zagranicznych;
wykonywać czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowywaniem sprawozdań
finansowych oraz różnego typu raportów (analizy, budżety, forecasty);
weryfikować księgowania i zapisy w rejestrach;
zarządzać i monitorować pracę zespołu;
utrzymywać kontakt z partnerami biznesowymi;
brać udział w projektach doradczych związanych z kwestiami księgowymi;
przeprowadzać przeglądy księgowe.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości;
minimum 5 lat doświadczenia w dziale księgowości lub audytu finansowego (mile widziane
doświadczenie w firmie świadczącej usługi księgowe na rzecz klientów);
szeroka wiedza z zakresu rachunkowości, w tym podatków i raportowania;
doskonała umiejętność posługiwania się językiem angielskim;
znajomość pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint;
licencja biegłego rewidenta, ACCA lub inna podobna (ewentualnie w procesie zdobywania);
chęć poszerzania umiejętności zawodowych, otwartość na nowe wyzwania;
nastawienie na współpracę i komunikatywność;
kreatywność i umiejętność swobodnego analitycznego myślenia;
skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

współtworzenie jednej z nielicznych oryginalnie polskich spółek doradczych dla instytucji
finansowych oraz podmiotów z branży nowych technologii;
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
współpracę długoterminową;
możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach;
niekorporacyjny charakter organizacji;
współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów, nastawionym na wymianę
doświadczeń i wiedzy, poszukiwanie rozwiązań oraz na osiąganie wspólnych celów;
energię, dynamizm i atmosferę pracy pozwalającą na realizację własnych pasji;
interesujące i ambitne zadania oraz możliwość kreowania przyszłości.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”.

