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         Piaski, dnia 03.03.2022 r. 
 

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

 

Zastępca Głównego Księgowego 
 

Opis stanowiska: 
- bieżąca kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, 
- kontrola i analiza kont księgowych, 
- obsługa bankowości elektronicznej, 
- kalkulacja podatku dochodowego CIT i podatku odroczonego, 
- uzgadnianie wzajemnych obrotów i sald ze spółkami powiązanymi, 
- księgowanie rezerw  na świadczenia pracownicze, faktur zakupowych i innych dokumentów 

księgowych, 
- nadzór nad ewidencją RAT, 
- sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych (Cash Flow), 
- pomoc przy sporządzaniu pozostałych sprawozdań finansowych oraz statystycznych, 
- przygotowywanie materiałów dla biegłych rewidentów, 
- nadzór nad spisami z natury zapasów magazynowych i ich rozliczanie, 
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego, 
- samodzielne zastępowanie i wsparcie pracy Głównego Księgowego w zakresie prowadzenia 

księgowości. 
 

Wymagania: 
- wykształcenie wyższe, rachunkowość/finanse/ekonomia ( specjalność: rachunkowość finansowa), 
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, podatków oraz umiejętność stosowania 

ich w praktyce, 
- umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych w tym Cash Flow,   
- znajomość przepisów MSSF/MSR, 
- obsługa pakietu MS Office,  
- umiejętność pracy w zespole, 
- doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku minimum 3 lata, 
- mile widziana znajomość SAP, 
- samodzielność, komunikatywność, terminowość, 
- nastawienie na realizację wyznaczonych zadań, dobra organizacja pracy,  
- umiejętność pracy pod presją czasu.  

 
Miejsce pracy: 

- Piaski 
 
Oferujemy: 

- zatrudnienie na umowę o pracę, 
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

 
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 11 marca 2022 r. 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
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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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