Perspektywa maluje się sama

Zostań Koordynatorem ds. księgowości
z językiem niemieckim

Jeżeli:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dobrze znasz język niemiecki,
Posiadasz minimum 3-letnie doświadczenie w księgowości (doświadczenie w sektorze BPO/
SSC będzie dodatkowym atutem),
Praca w systemie SAP nie jest Ci obca,
Posiadasz zdolności analitycznego myślenia,
Chętnie pracujesz w zespole i koordynujesz pracę innych,
Jesteś dokładany/a i zorganizowany/a,
Entuzjastycznie podchodzisz do przejmowania nowych obowiązków.
Jesteś gotowy na podróże służbowe do Niemiec (szczególnie w początkowym okresie
zatrudnienia).
Komunikatywna znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Z nami zyskasz:
•

•

Udział w rozwoju nowego Centrum PwC Service Delivery Center w Opolu wraz z perspektywą
poszerzenia zakresu obowiązków,
Dodatkowe wynagrodzenie za znajomość języka niemieckiego,
Doświadczenie w renomowanej firmie działającej w międzynarodowym, dynamicznym
środowisku,
Pakiet kompleksowych szkoleń wdrożeniowych,
Rozwój poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych w Niemczech,
Możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia własnej ścieżki rozwoju przy wsparciu Coacha,
Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie,
Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów takich jak: karta Multisport Benefits Card,
bilety do kina, vouchery do sklepów,
Możliwość uzyskania dodatkowej premii pieniężnej uzależnionej od wyników firmy oraz
indywidualnych osiągnięć,
Możliwość uzyskania premii za polecenie kandydatów do pracy.

•
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnictwem w migracji procesów,
Koordynowaniem procesów i pracy zespołu,
Merytorycznym wsparciem zespołu,
Weryfikacją oraz księgowaniem faktur zakupowych,
Analizą i weryfikacją zapisów na kontach księgowych dotyczących zobowiązań,
Realizacją czynności związanych z zamknięciem okresu w obszarze zobowiązań,
Przygotowywaniem płatności,
Dokonywaniem potwierdzeń sald zobowiązań z klientami,

•
•
•
•
•
•
•
•

Czekają na Ciebie zadania związane z:

Aplikuj
www.pwc.pl/sdc
Centrum w Opolu to nowo powstała jednostka PwC Service Delivery Center (SDC), która będzie realizowała obsługę
procesów finansowo-księgowych dla klienta niemieckojęzycznego. SDC w Opolu zostało utworzone w związku z
dynamicznym rozwojem Centrum działającego już od 6 lat w Katowicach.
SDC w Katowicach realizuje projekty na zlecenie działów audytu finansowego oraz doradztwa podatkowego spółek PwC
zlokalizowanych w ponad 30 krajach europejskich i obecnie zatrudnia już prawie 1000 osób.
PwC SDC jest organizacją z innowacyjnym podejściem i ambitnymi planami dalszego rozwoju, oferującą wiele ciekawych
możliwości rozwojowych swoim pracownikom.

