
Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Głównego Księgowego 
Liczba etatu: 1 
 
Wymagania niezbędne:  

 Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne jednolite studia magisterskie, 
ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia 
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 

 Minimum pięcioletnie  doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości, 

 Dobra  znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości 

 Znajomość ustawy o działalności  leczniczej 

 Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analiz  finansowych oraz rachunkowości zarządczej 
 
Wymagania dodatkowe: 

 Umiejętność samodzielnej pracy, 

 Umiejętność podejmowania decyzji, 

 Biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych MS Office, swobodne poruszanie 
się w sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej, 

 Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, 
komunikatywność, umiejętność pracy w grupie. 

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Prowadzenie rachunkowości Spółki  na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości 
(odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe), w tym 
miedzy innymi: 

 Nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem 
dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz 
egzekwowaniem należności. 

 Odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 
Spółki. 

 Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.  

 Kierowanie pracą Działu Finansowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad 
podległymi pracownikami.  

 Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) oraz innych sprawozdań dla instytucji 
zewnętrznych (np.  Organ  Założycielski, Banki, GUS). 

 Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych na potrzeby Organów 
Statutowych Spółki.  

 Współpraca przy sporządzaniu planów rocznych i wieloletnich finansowych Spółki lub 
finansowo-rzeczowych Spółki, 

 Opracowanie projektów zarządzeń w obszarze dotyczącym spraw ekonomiczno –finansowych 
i  księgowych, oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych.  

 Współpraca z innymi komórkami Organizacyjnymi Spółki oraz z zewnętrznymi instytucjami, 
audytorami, organami podatkowymi i bankami.  

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 Życiorys i list motywacyjny, 

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

 Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie, 

 Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, 

 Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 
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