JP Weber jest członkiem międzynarodowych organizacji doradczych

JP Weber jest niezależną firmą doradczą, specjalizującą się w obszarze transakcji. Od ponad 18 lat zapewnia wsparcie
w fuzjach i przejęciach, inwestycjach bezpośrednich oraz restrukturyzacjach, a także w prowadzeniu bieżącej działalności,
dostarczając rozwiązania w zakresie aspektów prawnych i podatkowych. Zespół JP Weber tworzy ponad 60 doradców biznesowych
i podatkowych, prawników oraz analityków, działających w biurach we Wrocławiu, w Warszawie i Berlinie.
JP Weber jest członkiem i jednym z założycieli Eight International - globalnej organizacji niezależnych doradców w dziedzinie
doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji i transformacji a także członkiem międzynarodowego networku M&A Worldwide,
zrzeszającego 45 firm inwestycyjnych z 40 krajów, specjalizujących się w dziedzinie fuzji i przejęć.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

ACCOUNTING ASSISTANT
Miejsce pracy – Wrocław,

Zakres obowiązków:


Organizacja dokumentów zgodnie z wewnętrznymi procedurami,



Sprawdzanie poprawności formalnej otrzymywanych dokumentów,



Katalogowanie dokumentów,



Wprowadzanie danych do systemu księgowego,



Pomoc w procesie księgowania,



Wsparcie administracyjne.

Nasze wymagania:


Student/tka III – IV roku,



Biegła znajomość pakietu MS Office,



Mile widziana bardzo dobra znajomość j. angielskiego,



Zdolności organizacyjne, w tym szczególnie dobra organizacja czasu i miejsca pracy,



Umiejętność pracy w zespole oraz bezkonfliktowość,



Rzetelność, odpowiedzialność, staranność,



Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy w zakresie księgowości,



Dodatkowy atut: znajomość programu Symfonia.

Oferujemy:

Wynagrodzenie adekwatne
do posiadanego doświadczenia
i kompetencji

Pracę w międzynarodowym
otoczeniu

Elastyczny czas pracy

Przyjazną atmosferę pracy

Możliwość zdobywania doświadczenia
zawodowego i nowych umiejętności pod
kierunkiem Głównego Księgowego

Prywatna opieka medyczna
dofinansowanie karty Multisport,
owoce w biurze

Możliwość rozwoju – uczestnictwo w
szkoleniach oraz kursach

Ciekawe wyjazdy i spotkania
integracyjne

APLIKUJ TERAZ
CV wraz z zamieszczoną klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez JP Weber Accounting & Tax sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji.” prosimy
przesyłać mailem na adres: career@jpweber.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Jednocześnie informujemy, że szczegóły na
temat administratora oraz przetwarzania Państwa danych znajdują się pod poniższym linkiem http://www.jpweber.com/pl/prawowity/ochrona-danych

