zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista
ds. Rozliczeń Handlowych
miejsce pracy:
wymiar zatrudnienia:
forma zatrudnienia:

Owczary 79 B
obręb Szklary Górne, k. Lubina
pełny etat
umowa o pracę

Opis stanowiska:
Do zakresu zadań i obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku
Specjalisty ds. Rozliczeń Handlowych będzie należało w szczególności:
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej złomów miedzi
i innych materiałów miedzionośnych, w tym sporządzanie dokumentacji
magazynowej, prowadzenie kartotek magazynowych, weryfikacja
zgodności realizowanych transakcji z umowami, rozliczanie transakcji
kupna i sprzedaży. Ponadto, osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty
ds. Rozliczeń Handlowych będzie odpowiedzialna również za akceptację
pod względem merytorycznym faktur dotyczących zakupu złomów miedzi
oraz bieżącą współpracę z kontrahentami w zakresie wzajemnych
rozliczeń.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse,
 minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 praktyczna wiedza z zakresu rozliczeń księgowych, w szczególności
gospodarki magazynowej,
 umiejętność analizy danych finansowych,
 umiejętność wnikliwej interpretacji zdarzeń gospodarczych pod
kątem obowiązków rozliczeniowych,
 bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Microsoft Office,
 samodzielność w wykonywaniu zadań,
 bardzo dobra organizacja pracy,
 terminowość, odpowiedzialność i skrupulatność,
 umiejętność współdziałania,
 mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym.
Oferujemy:
 umowę o pracę na pełny etat w firmie wchodzącej w skład Grupy
Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 możliwość
podwyższania
kwalifikacji
poprzez
udział
w specjalistycznych szkoleniach,
 atrakcyjny pakiet socjalny.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego
oraz podpisanej klauzuli informacyjnej RODO dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie (dokument stanowi załącznik do ogłoszenia) w terminie
do: 20.06.2022 r. na adres:
KGHM Metraco S.A., ul. Rycerska 24,
59-220 Legnica
lub e-mail: sekretariat@metraco.pl
z dopiskiem: „Specjalista ds. Rozliczeń Handlowych”
lub złożenie swoich dokumentów aplikacyjnych
rekrutacyjnym KGHM Polska Miedź S.A.:

w

e-systemie

https://rekrutacja.kghm.com
nr ogłoszenia rekrutacyjnego: KGHM-0014-MT-0014-2022.
Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz
zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi
kandydatami. Brak informacji do dnia 30.06.2022 r. oznacza, że oferta
nie została przyjęta.

