
"Wodociągi Miejskie Bytów" 

Spółka z o. o. 

77 – 100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1 

tel./fax 59 822 22 03; 59 722 15 13 

 

"Wodociągi Miejskie Bytów" Spółka z o. o. 77 – 100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1, poszukuje 

pracownika na stanowisko: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY/KSIĘGOWA 

ZAKRES ZADAŃ: 

 Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 

wewnętrznymi Spółki, 

 Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

 Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, 

 Rozliczanie kosztów oraz miesięczne raportowanie o wynikach Spółki (w tym sporządzanie 

RZS oraz bilansu), 

 Nadzór nad rozliczaniem podatków i przygotowywaniem deklaracji podatkowych i rozliczeń 

z ZUS, 

 Prowadzenie ewidencji księgowej projektów finansowych z Funduszy Unijnych, 

 Prowadzenie sprawozdawczości GUS, 

 Obsługa bankowości elektronicznej, 

 Prawidłowa i terminowa sprawozdawczość finansowa, na zewnątrz jak i dla zarządu, 

 Prawidłowa i terminowa realizacja zadań w zakresie ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń 

prawno- podatkowych spółki, 

 Bieżący kontroling księgowy, w tym nadzór nad funkcją windykacji i rozrachunków, 

 Współpraca z audytorem oraz innymi instytucjami zewnętrznymi, 

 Rozwój systemów i efektywnych procesów księgowo-raportowych, 

 Monitoring kosztów i alokacja zgodnie z polityką firmy, 

 Współpraca z bankami i urzędami skarbowymi, 

 Nadzór, kontrola oraz uzgadnianie sald z kontrahentami, urzędem skarbowym, ZUS 

i pozostałymi podmiotami, 

 Prowadzenie oraz nadzór nad procesami finansowo-księgowymi w Spółce, 

 Przygotowywanie danych i raportów wymaganych przy kredytach bankowych, 

 Przygotowanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli 

skarbowych, 

 Przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

 Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, 

 Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu 

i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie 

prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami 

prawa, 

 Nadzór i kontrola prawidłowego rozliczenia dokumentów księgowych, 

 Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Spółki 

w zakresie dotyczącym spraw finansowo-księgowych, 

 Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku, 

 Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw, 

 Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego, 

 Zarządzanie zespołem oraz organizowanie pracy podległych pracowników, 

 

 



WYMAGANIA: 

 Obywatelstwo polskie; 

 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa 

karne skarbowe, 

 Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, rachunkowość), 

 Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 

 Biegła znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów 

dotyczących podatków; 

 Znajomość i doświadczenie w obsłudze programu pakietu MS Office (w szczególności Excel), 

 w tym biegłą obsługę komputera i programów księgowych, 

 Umiejętność zarządzania zespołem i organizowania pracy, 

 Umiejętność prowadzenia otwartej i skutecznej komunikacji wewnątrz zespołu i w kontaktach 

zewnętrznych, 

OFERUJEMY: 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa, 

 Pakiet socjalny, 

 Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umożliwiające rozwój zawodowy, 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej. 

3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej. 

4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie 

i umiejętności (m.in. Dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia) w oryginałach lub kopiach 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa 

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne 

skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych 

przestępstw. 

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie "Wodociągi Miejskie 

Bytów" Spółka z o. o. 77 – 100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1 lub za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail: sekretariat@wodabytow.pl, w terminie do dnia 14.10.2021 r.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez "Wodociągi Miejskie Bytów" Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 1, w Bytowie, dobrowolnie przekazanych 

w celu aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)." 

INFORMUJEMY, ŻE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO SKONTAKTOWANIA 

SIĘ Z WYBRANYMI OSOBAMI, CELEM ZAPROSZENIA NA ROZMOWĘ. 

mailto:sekretariat@wodabytow.pl

