Księgowy AR z j. niemieckim
Miejsce pracy: Raben Management Services Sp. z o.o., Robakowo k. Poznania
Nr referencyjny: KSAR/SSC/RMS/15

Twoją rolą będzie:
Obsługa procesów księgowych zgodnie z wewnętrznymi
standardami firmy
Prowadzenie bieżących rozliczeń firmy i księgowanie
dokumentów – w tym: faktur sprzedażowych, faktur korekt,
wyciągów bankowych oraz dokumentów związanych z
rozliczeniem szkód w transporcie.
Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
Utrzymywanie relacji z obcojęzycznymi partnerami
Udział w projektach wewnętrznych
Dbałość o najwyższą jakość w procesach biznesowych.

Jeżeli spełniasz następujące wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
Minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z
księgowością
Bardzo dobra znajomość MS Office
Wykształcenie ekonomiczne lub lingwistyczne
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Znajomość obsługi systemu SAP będzie dodatkowym atutem
Orientacja na klienta wewnętrznego
Dobre umiejętności komunikacyjne

W zamian za Twoje zaangażowanie, oferujemy:
Umowę o pracę, stabilne zatrudnienie
Atrakcyjne warunki finansowe oraz system premiowy
Szkolenia wewnętrzne i programy rozwojowe
Bogaty pakiet socjalny (np. karta Multisport, karty podarunkowe
na święta, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie wypoczynku
urlopowego dla Pracownika oraz dzieci, wyprawka szkolna,
becikowe)
Dofinansowanie kursu językowego
Możliwości rozwoju w międzynarodowym zespole

Zainteresowanych udziałem w rekrutacji proszę o przesłanie CV na adres:
natalia.grzesiak@raben-group.com

Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry,
płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i
umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w aplikacji na ofertę pracy przez Raben Management Services sp. z o.o. z siedzibą w
Robakowie k. Poznania, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023
Robakowo k. Poznania, Polska oraz Fresh Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben
Transport sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania, Polska ,w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Niniejszym informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do wglądu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz o prawie do żądania ich poprawiania albo
usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

