
Specjalist(k)a ds. Księgowości

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na

stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. Księgowości. Prosimy o nadsyłanie CV i

listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 30 kwietnia 2023 roku.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą

inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i

wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych,

edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich

Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez

Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku

dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów,

artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów

polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
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Do zadań pracownika należeć będzie:

dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach

analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym;

sporządzanie przelewów bankowych;

terminowe sprawdzanie otrzymanych faktur kosztowych pod względem

kompletności dokumentów oraz pod względem formalno-rachunkowym;

rozliczanie zaliczek pieniężnych;

rozliczanie delegacji służbowych;

prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia;

wystawianie faktur sprzedażowych;

rozliczanie umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło);

rozliczanie dotacji budżetowych;

obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą

elektroniczną dokumentacji ZUS;

terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych i innych, PPK;

prowadzenie sprawozdawczości wobec Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu

Statystycznego;

rozliczanie czasu pracy.

Wymagania:

minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile

widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w

instytucji kultury);

wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne);



praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości,

ustaw podatkowych;

doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;

komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,

a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji

powierzonych zadań, dyspozycyjność;

umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu;

warunek konieczny: znajomość programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość

oraz Kadry i Płace.

Oferujemy:

umowę o pracę na pełny etat;

możliwość podwyższania kwalifikacji;

pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum

Warszawy.

Prosimy o nadsyłanie CV w terminie do 30 kwietnia 2023 roku na adres:

praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALIST(K)A DS.

KSIĘGOWOŚCI.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem

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
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
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