Deftrans to polski producent wysokiej jakości
mebli łazienkowych i kuchennych. Fabryka powstała 20 lat temu nieopodal znanych w Polsce
obszarów „Natura 2000” oraz Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Obecnie zespół Deftrans
tworzy ponad 500 specjalistów oraz wykwalifikowanych pracowników, zarządzanych według
najlepszych europejskich standardów. Produkujemy 100 tysięcy sztuk mebli w skali miesiąca dla
odbiorców z ponad 30 krajów świata.

www.deftrans.com.pl

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Miejsce pracy: Wszewilki

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ
NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
• dekretacja i księgowanie faktur zakupu materiałów,
towarów i inwestycji,
• weryfikacja i kontrola kosztów, analiza rentowności,
• analiza i raportowanie przychodów,
• monitoring zapasów,
• uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu,
• kontrola realizacji założonych planów,
• sporządzanie raportów i analiz finansowych,
• wsparcie działów operacyjnych w obliczeniach projektowych,
• współpraca z działem księgowości oraz ze wszystkimi,
działami firmy w ramach wykonywanych zadań,
• kontrola poprawności dokumentów księgowych,
• uzgadnianie i analizowanie stanów magazynowych,
• uzgadnianie i analizowanie zadań inwestycyjnych.

OCZEKUJEMY:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse,
ekonomia, zarządzanie lub pokrewne),
• mile widziane doświadczenie w Dziale Księgowości lub
Controllingu,
• bardzo dobra i praktyczna znajomość programu Excel,
• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania
syntetycznych wniosków,
• duża samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja
czasu pracy,
• otwartość na zmiany, inicjatywa oraz proaktywne podejście
do pracy,
• umiejętność efektywnej komunikacji z osobami na różnych
poziomach stanowisk.

CO NAS WYRÓŻNIA:
• bardzo ciekawa praca w nowoczesnym środowisku
przemysłowym, wykorzystującym najnowsze
technologie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod
gruszą),

ambitna, rozwijająca i odpowiedzialna praca, gwarantująca
podnoszenie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
• gwarantowany cykl szkoleń,
• praca w kreatywnym zespole, który tworzy różnorodne
produkty na międzynarodowe rynki.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat stanowiska.
Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@deftrans.com.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. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

