
       SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

                              (spółka należąca do międzynarodowej grupy ENGIE) 

 

SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze 

technicznej budynków (urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektryczne, 

automatyka) poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku: 

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na terenie Warszawy  

w charakterze: 

Główna Księgowa/Główny Księgowy 

Miejsce pracy: Warszawa 

Profil 

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia, 

zarządzanie, 

• co najmniej 10-letni straż pracy, 

• doświadczenie min 3 lata na stanowisku głównej księgowej/głównego księgowego w 

spółce handlowej lub samodzielnej księgowej w biurze rachunkowym obsługującym 

spółki prawa handlowego, 

• znajomość zasad rachunkowości, w tym MSSF, 

• praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego (m.in. umiejętność 

sporządzania wyliczeń i deklaracji podatkowych, , informacji statystycznych dla GUS, 

deklaracji do NBP itp.) 

• praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawnych, 

• znajomość obsługi komputera (pakiet Office,) oraz programu księgowego Symfonia, 

• umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego, 

• duża komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność, 

• umiejętność kierowania zespołem, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację pisemną i 

ustną. 

Dodatkowym atutem będzie 

• znajomość podstawowych procesów w branży budowlanej, specyfikę rozliczeń CIT i 

VAT dla tej branży, 

• bardzo dobra znajomość Ustawy o rachunkowości w zakresie długoterminowych 

kontraktów budowlanych, a także KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. 

Zakres obowiązków: 

• nadzór nad  i organizacja pracy podległego zespołu księgowego, 

• nadzór nad księgowaniem dokumentów, prowadzeniem i weryfikacją rejestrów VAT, 



• prowadzenie ewidencji księgowej w formie księgi rachunkowej zgodnie z przepisami 

prawa, w tym w szczególności z Ustawą o rachunkowości, 

• prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami 

prawa, w tym w szczególności z Ustawą o podatku od towarów i usług, 

• przygotowywanie zgodnych z prawem rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług 

według obowiązujących wzorów, 

• przygotowywanie wszelkich wymaganych prawem rozliczeń w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych według 

obowiązujących wzorów i zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z 

Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych; 

• analiza i uzgadnianie kont księgowych, 

• nadzór nad realizacją płatności z tytułu zobowiązań spółki, 

• kontakty z bankami w zakresie prowadzonych rachunków bankowych, wymiany 

walut, pozyskiwania gwarancji bankowych spółek; 

• terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, WHT itp.) 

odpowiedzialność za ich prawidłowość; 

• sporządzanie informacji statystycznych dla GUS, 

• naliczanie sprzedaży POC (percentage of completion), 

• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jak 

również raportów okresowych dla grupy kapitałowej, 

• nadzór nad inwentaryzacją i jej rozliczeniem, 

• bieżąca kontrola formalno-prawna i merytoryczna dokumentów księgowych oraz 

innych dokumentów powodujących skutki finansowe; 

• nadzór nad płynnością finansową, oraz windykacją należności; 

• komunikacja z urzędem skarbowym, , NBP etc. 

• udział w przygotowywaniu rocznych budżetów, prognoz wyniku roku, cash flow, 

planów wieloletnich, 

• współtworzenie i redagowanie regulaminów, procedur i innych wewnętrznych aktów 

normatywnych, wdrażanie nowych procedur, aktualizacja dotychczasowych, 

• analizy ad hoc oraz doradztwo dla Zarządu Spółki, 

• śledzenie zmian w przepisach prawnych zwłaszcza podatkowych, ich interpretacja dla 

potrzeb firmy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków, 

Oferta: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

• wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

• zatrudnienie w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej 

pozycji 

• możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne 

 


