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Core sp. z o.o. - firma konsultingowa prowadząca działalność w obszarze finansów, księgowości i 
funduszy unijnych - poszukuje do biura rachunkowego osób na stanowisko: 

Księgowa / Księgowy 
Oferujemy 

• Zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę, 
• Atrakcyjne wynagrodzenie i pracę w międzynarodowym zespole, 
• Możliwość współpracy z zagranicznymi klientami, 
• Miejsce pracy w centrum Warszawy z wygodnym dojazdem transportem publicznym. 

 
Zakres obowiązków 

• Ewidencja i księgowanie dokumentów źródłowych, 
• Prowadzenie pełnej księgowości spółek prawa handlowego, 
• Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, JPK, 
• Rozliczanie podatku VAT, CIT, PIT, podatku u źródła, podatku od nieruchomości, 

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP, księgowanie umorzenia i amortyzacji, 
• Prowadzenie RMK, 
• Rozliczanie kredytów, pożyczek, leasingu, faktoringu, 
• Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb firmy, 
• Weryfikacja i kontrola płatności, nadzór nad płynnością finansową, 
• Współpraca z Urzędem Skarbowym, audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami 

zewnętrznymi. 

 
Nasze wymagania 

• Doświadczenie w pracy w księgowości, 
• Wyższe wykształcenie (ewentualnie w trakcie studiów: finanse, rachunkowość, ekonomia), 
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych, 
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości, 
• Dobra znajomość programu Excel, 
• Mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka włoskiego, 
• Dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność, 
• Wysoki poziom kultury osobistej, lojalność i dyskrecja, 
• Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy. 

 
Kontakt e-mail w sprawie rekrutacji 
rekrutacja1@investmentsgroup.net  
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
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Przetwarzanie danych osobowych (RODO) 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Core Sp. z o.o. z siedzibą ul. Flory 9/2, 00-586 Warszawa (Pracodawca - 

administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych zawartych 

w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz na 

potrzeby przyszłych rekrutacji. W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-

mail: info@investmentsgroup.net . 

 

Będziemy przetwarzali informacje o Pani/Panu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – 

dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby 

podjąć działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym 

wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Pani/Pana zgodę (np. wizerunek, 

zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. adres e-mail).  

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne 

stanowiska (w oparciu o Pani/Pana zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, 

niezbędnych do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym 

prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych 

danych jest dobrowolne.  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych 

danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę lub przetwarzamy je na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy) do innego administratora danych.  

Ma Pani/Pana także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 

przez okres 1 roku.  

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom 

systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@investmentsgroup.net . 
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