
 

 
 

 

  

 

 

 „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01 

 

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni 
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37 

 

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu 

Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150 
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106 

 

 

Piaski, dnia 12.01.2022r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

„Betrans” sp. z o.o. Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

Referent  ekonomiczny 

 

Opis stanowiska: 

1. Sporządzanie zestawień, sprawozdań w związku z dokumentacją cen transferowych. 

2. Sporządzanie  budżetu bilansu oraz przepływów pieniężnych. 

3. Sporządzanie kalkulacji odnośnie stawek umownych. 

4. Sporządzanie miesięcznych raportów na potrzeby Zarządu jak i Właścicieli. 

5. Prowadzenie bieżących spraw działu Kontrolingu i Inwestycji. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

- wykształcenie średnie lub wyższe, kierunek: ekonomia, rachunkowość, finanse,  

-  doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w kontrolingu, finansach lub                            

w księgowości min. 2 lata, 

- znajomość  zagadnień finansowo-rachunkowych (RZiS, Bilans), 

- biegła znajomość narzędzi pakietu MS Office, 

- znajomość systemu SAP, 

- bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz sprawne działanie pod presją czasu, 

- umiejętność sprawnego nadawania priorytetów zadaniom, 

- poczucie odpowiedzialności w zakresie dbałości o terminowość zadań, 

- kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, 

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,  

- dyspozycyjność, 

- prawo jazdy kat . B. 

 
Miejsce pracy: 
- Piaski,  

 
Oferujemy:  
- zatrudnienie na umowę o pracę, 

Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę:  
- Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody,  
  (do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne),  
- List motywacyjny,  
 
Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 21 stycznia 2022r. lub dostarczyć 
osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: zatrudnienie@betrans.pl. 
 Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość będzie trwale usunięta.  
-  Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
-  Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą   rozpatrywane. 
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