Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o
napędzie spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta
usług oraz serwis, stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich
pracowników na całym świecie.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA DS. ROZLICZEŃ LEASINGU
Nr Ref.: KSW/WAW
Miejsce pracy: Warszawa
Za co będziesz odpowiedzialny/a:
- wprowadzanie faktur leasingowych do systemu,
- sprawdzanie i korygowanie umów najmu na podstawie dokonywanych zmian lub pomyłek,
- księgowanie i weryfikacja poprawności księgowań umowy leasingowej,
- księgowanie po zakończonej umowie najmu (korekty harmonogramu, zmiana statusu ŚT, wycena),
- analizowanie należności krótko i długoterminowych,
- wsparcie Działu Księgowości w bieżących zadaniach,
- kontakt z innymi działami firmy.
Czego oczekujemy:
- minimum 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku - warunek konieczny
- minimum średniego wykształcenia (preferowane kierunki: finanse/rachunkowość) ,
- umiejętności zweryfikowania poprawności zakwalifikowania umowy do LF i LO (PDOP; UoR; MSR,
- dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
- doskonałej organizacji własnej pracy,
- zdolności analitycznego myślenia,
- umiejętności pracy pod presją czasu.
Co oferujemy:
- możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i prężnie rozwijającej się międzynarodowej firmie będącej liderem technologicznym w
swojej branży,
- umowę o pracę oraz opiekę medyczną po okresie próbnym
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- niezbędne narzędzia pracy,
- pracę w miłej atmosferze.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie/ na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę Linde Material
Handling Polska Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.”. Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
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