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Έμπειρος Λογιστής - Θεσσαλονίκη

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα
στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που
μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των
εταιριών και των υποψηφίων.

O πελάτης μας είναι εμπορική και βιομηχανική εταιρία με παρουσία στην ελληνική και
παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας,
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα
τη Θεσσαλονίκη:

Έμπειρος Λογιστής

Κωδικός θέσης: ACC-E

Το έργο:

Κάλυψη όλων των λογιστικών και φορολογικών ενεργειών και υποχρεώσεων της εταιρίας
σε βιβλία Γ' κατηγορίας.

Προσόντα:

Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικών ή οικονομικής κατεύθυνσης. Επιθυμητές μεταπτυχιακές
σπουδές σε χρηματοοικονομικά.
Αδεια λογιστή Α΄τάξης
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε χώρο λογιστηρίου, με ελάχιστη εμπειρία σε ανάλογα
καθήκοντα τουλάχιστον για 3 χρόνια σε εμπορική εταιρία (χονδρική-λιανική πώληση)
Πολύ καλή γνώση σύγχρονου φορολογικού πλαισίου εμπορικών επιχειρήσεων
Καλή γνώση παρακολούθησης αποθήκης και απογραφών
Καλή γνώση κοστολόγησης προϊόντων
Καλή γνώση μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας
Αριστη γνώση σε ελληνικό λογιστικό σχέδιο, ΦΠΑ
Άνεση στη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων και ERP
Πολύ καλή χρήση αγγλικών
Άτομο συνεργάσιμο, πρόθυμο για ομαδική εργασία, φιλομαθές
Ικανότητα αποτελεσματικής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

https://www.skywalker.gr/elGR/etairia/parousiasi/417C3680-E671-4BE8-B02C-AD2898983F1D


Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον
κωδικό της θέσης, στο careers@peopleatwork-hellas.gr

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην
ενδιαφερόμενη εταιρία.

Ολοι οι υποψηφιοι λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και
επαγγελματισμό.
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