
„GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o. 
 

W związku z rozwojem firmy, poszukujemy do naszego zespołu osób do pracy na stanowisku: 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC 
  
                   
 
Miejsce pracy:  

− „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy 
 
Oczekiwania: 

− Wykształcenie wyższe, 

− Co najmniej 3 letni staż pracy w dziale finansowo – księgowym, w tym minimum 1 rok na 
stanowisku samodzielnego księgowego, 

− Dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych – programów finansowo-
księgowych (preferowana znajomość obsługi programu InsERT GT – Subiekt GT, Rewizor GT, 
Gratyfikant GT). 

− Znajomość ustawowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji księgowego, w tym 
przepisów między innymi: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

− Obsługa kadrowo-płacowa pracowników w zakresie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, 
prowadzenie dokumentacji personalnej oraz rozliczań kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, 
itp.), sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem 
wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− Umiejętność opracowywania planów finansowych oraz analiz ekonomicznych, 

− Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz 
wiedza z zakresu prawa pracy, 

− Bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista. 

 
Zakres obowiązków będzie obejmował między innymi: 

− pełna obsługa ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i przepisami prawa 
podatkowego, 

− kontrola prawidłowości operacji księgowych i finansowych oraz nadzór nad prawidłowym 
obiegiem dokumentów, 

− sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i rocznych, 

− sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), 

− obsługa systemu HOME BANKIG, 

− pełna obsługa kadrowo – płacowa pracowników Spółki, 

− wspomaganie Zarządu Spółki w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
 
Oferujemy: 

− umowę o pracę – pracę na pełen etat, 

− atrakcyjne wynagrodzenie w stabilnej firmie, 

− odpowiedzialną pracę w kilkunastoosobowym zespole. 
 
 
 



Jeśli jesteś osobą aktywną i dynamiczną w działaniu, zapraszamy do składania aplikacji. 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w „Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. 
prosimy o przesłanie swojego CV oraz Listu Motywacyjnego bezpośrednio na skrzynkę e-mail: 
prezes@gzuk.kolbudy.pl w tytule maila wpisując: „Księgowy” lub listownie na adres: „Gminny Zakład 
Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy z dopiskiem na kopercie: 
„Księgowy”. 
Termin nadsyłania ofert:  15 styczeń 2019 roku (decyduje data wpływu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby 
rekrutacji”. 
 
Dodatkowo, do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania. Podanie danych w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
obowiązkowe. 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 


