
Wiśniewscy Biuro Księgowe 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Samodzielny/a Księgowy/ Księgowa 
(docelowo Kierownik Działu Rachunkowości)

Zapraszamy Cię na pokład Biura Księgowego Wiśniewscy! 

Nieustanny rozwój jest wpisany w misję naszej firmy. Jest on możliwy dzięki pasji i zaangażowaniu naszych
ludzi. Razem chcemy zmieniać szeroko pojętą branżę usług księgowych na lepsze i robić to po mistrzowsku.

W Dziale Rachunkowości możesz doskonalić i wykorzystać swoją wiedzę w zakresie rachunkowości oraz
umiejętności przywódcze w zarządzaniu zespołem. 

Jeżeli: 

 masz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego,
 masz doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu księgowego,
 czujesz odpowiedzialność za realizację usług na rzecz klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami i

wymogami prawnymi 
 posiadasz wysoką kulturę osobistą oraz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 
 cechuje Cię łatwość i otwartość w nawiązywaniu kontaktów,
 czujesz odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych samodzielnie i w pełni angażujesz się w

ich wykonanie, a jednocześnie umiesz skutecznie pracować w zespole i realizować wspólne cele,
 potrafisz efektywnie zaplanować swój czas pracy, 
 posiadasz  zdolności  analitycznego  myślenia,  masz  sokole  oko  i  doskonale  czujesz  się  w  pracy  z

dokumentami,
 jesteś nastawiony na realizację wyznaczonych celów, 
 chcesz stale rozwijać się w obszarze rachunkowości i wspierać zespół w rozwoju,

to gratulacje - jesteś idealną osobą do kontynuowania swojej kariery w Biurze Księgowym Wiśniewscy! 

Co oferujemy? 

 zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B w wymiarze pełnego etatu 
 praca  w  systemie  stacjonarnym  lub  hybrydowym  (część  dni  w  tygodniu  –  stacjonarnie,  a  część

zdalnie)
 szkolenia  specjalistyczne,  liderskie  i  ogólnorozwojowe,  dzięki  którym  będziesz  rozwijać  swoje

umiejętności i kompetencje, 
 atrakcyjny system wynagradzania oraz premiowania za efekty pracy zespołowej i indywidualnej
 pracę w zespole, którego relacje oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu, 
 nowoczesne narzędzia pracy i komunikacji, 
 możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia.

Nasze oczekiwania

o wykształcenie wyższe kierunkowe – Finanse i Rachunkowość,
o co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w biurze rachunkowym lub przedsiębiorstwie na stanowisku 

samodzielnego lub głównego księgowego, związanej z koordynowaniem lub kierowaniem zespołem 
księgowym,

o wiedza i umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych, kalkulacji podatków VAT i CIT, sporządzania 
sprawozdań finansowych w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa i standardami na rynku usług 
rachunkowych,
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o biegła znajomość arkusza Excel,
o bardzo dobra organizacja pracy,
o umiejętność zarządzania zespołem, rozwijania kompetencji i współpracy w zespole,
o komunikacja w języku angielskim,
o znajomość oprogramowania Comarch ERP Optima,
o znajomość programów księgowych Enova oraz proAlpha jest dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, tworzenie planów kont 
oraz polityki rachunkowości na rzecz klientów,

 nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych przez 
pracowników,

 prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej (przychodów), 
ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 nadzór nad prowadzeniem przez pracowników podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, 
ewidencji ryczałtowej (przychodów), ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie wymaganych deklaracji typu JPK,
 nadzór nad prowadzeniem ewidencji VAT, nadzór nad sporządzanie wymaganych deklaracji typu JPK,
 sporządzanie deklaracji PIT, CIT, GUS i innych, wymaganych przepisami prawa,
 nadzór nad sporządzaniem deklaracji PIT, CIT, GUS i innych, wymaganych przepisami prawa,
 wysyłanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta w określonym terminie wskazanym w przepisach,
 kontakt z Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w sprawach związanych z zakresem usług 

prowadzonych na rzecz klienta,
 współpraca z Zarządem i Dyrektorem we wdrażaniu długoterminowego planu rozwoju,
 realizacja projektów na rzecz Klientów,
 rozwój kompetencji, szkolenie pracowników Działu Rachunkowości.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Biurze Rachunkowym Wiśniewscy, wyślij nam swoje CV 

wraz z klauzulą RODO na adres: rekrutacja@bkw.com.pl
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