Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” SA
zatrudni osobę na stanowisku
Głównego Księgowego
Miejsce pracy: Szczecin
Zadania:
 bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości / ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o
rachunkowości,
 obliczanie podatków w firmie oraz sporządzanie deklaracji podatkowych za poszczególne
okresy sprawozdawcze tj. PIT, CIT, VAT, JPK, podatki lokalne, podatek akcyzowy,
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych umożliwiających prawidłowe zamkniecie
roku obrachunkowego,
 nadzór nad dokumentami zgromadzonymi w dziale księgowości,
 bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych,
 analiza finansowa kondycji firmy,
 dekretowanie dokumentów,
 nadzór nad środkami trwałymi, analiza nakładów inwestycyjnych,
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Spółki,
 dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 sporządzanie sprawozdań budżetowych, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz
kosztów i wydatków,
 roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,

Wymagania:










wykształcenie wyższe,
minimum 5-letnia praktyka w księgowości,
praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych,
ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i rozliczeń podatkowych.
znajomość pakietu Office, mile widziana znajomość systemu OPTIMA,
dokładność, zaangażowanie, terminowość,
sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań,
umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura
osobista,
 sprawne organizowanie pracy własnej i całego zespołu, szybkie podejmowanie decyzji,
zarządzanie oraz planowanie zadań podwładnych,

Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze,
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i kompetencji,
 korzystanie ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać
w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r na adres: rekrutacja@radioszczecin.pl
wpisując w tytule maila: „Rekrutacja – Główny Księgowy”
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie, z wyłonioną w celu wyboru
najlepszej oferty, komisją konkursową.
W trakcie spotkania członkowie komisji mogą zadawać pytania.
O wynikach rekrutacji wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie zapisów art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio Szczecin SA
z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin (zwane dalej „Rozgłośnią”).
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD),
który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Rozgłośni. Z IOD możesz
skontaktować się pisząc na adres podany powyżej lub na adres mail
iod@radioszczecin.pl.
3. Administrator gromadzi Pani/Pana dane w celu związanym z procesem
nawiązywania współpracy (w tym zatrudnienia) oraz jej obsługi zgodnie z ustawą z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. aktu prawa, ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ustawą
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1778), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz.U.
z 2017 r., poz. 894) oraz pozostałymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi sfery prawa pracy. W szczególnych przypadkach podstawą
przewarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna i
jednoznaczna zgoda.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np.
administracja skarbowa; podmioty związane ze sferą socjalną – ZUS, NFZ, PFRON;
wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
Pani/Pana danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np.
z
podmiotami
sektora
ubezpieczeniowego,
przetwarzania
danych,
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku gdy były przetwarzane na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do momentu jej wycofania.
6. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada Pani/Pan możliwość:
‒
‒
‒
‒
‒

dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych (o ile taka zgoda była wyrażana) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Radia
Szczecin S.A., kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres
poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych.
8. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9. Podanie danych osobowych może być zarówno wymogiem ustawowym jak
i umownym (w zależności od celu, dla którego gromadzone są dane osobowe) ale
w każdym przypadku ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
polegającemu na profilowaniu.

