
 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – publiczna uczelnia wyższa o 110-letniej tradycji, od lat 

utrzymująca pozycję lidera rankingu Perspektywy w kategorii uczelni ekonomicznych – poszukuje 

kandydata/ kandydatki na stanowisko: 

 

Kierownik/ -czka Działu Księgowości Finansowej 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

 

Zadania: 

• nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prowadzeniem księgowości z uwzględnieniem 

wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości, obowiązującą w uczelni politykę 

rachunkowości oraz  przepisy prawa dotyczące szkolnictwa wyższego;  

• nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem podatków, odpowiedzialność za 

sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE, JPK), rozliczeń podatku u źródła 

oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; 

• sporządzanie sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek 

przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym;  

• sporządzanie sprawozdań: o stanie i ruchu środków trwałych F-03, o przychodach, 

kosztach i wyniku finansowym F-01/s, oraz kwartalnego sprawozdania o stanie należności, 

zobowiązań i wybranych aktywów finansowych Rb-N, Rb-Z; 

• bieżąca analiza i kontrola zapisów kont księgowych;  

• opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów oraz ich aktualizacji dotyczących 

zagadnień prowadzenia rachunkowości oraz dokumentacji finansowo – księgowej; 

• współpraca z audytorami, doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi; 

• wprowadzanie usprawnień i automatyzacji pracy zespołu księgowego. 

Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości (inne 

uprawnienia i certyfikaty będą dodatkowym atutem) ; 

• minimum 5 letniego doświadczenia w pracy w księgowości na podobnym stanowisku, w 

tym doświadczenia w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych; 

• ugruntowanej wiedzy z zakresu przepisów podatkowych, przepisów ustawy  

o rachunkowości i obowiązków sprawozdawczości finansowej; 

• doświadczenia w pracy z rozbudowanymi systemami finansowo-księgowymi (mile 

widziana znajomość systemu SIMPLE); 

• doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników; komunikatywności 

i umiejętność organizacji pracy w zespole; 

• dobrej znajomości pakietu Ms Office (Word, Excel); 

• co najmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego;  

• odpowiedzialności, samodzielności, systematyczności, sumienności i dokładności; 



• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w uczelni wyższej i znajomość 

przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o finansach 

publicznych; 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej instytucji; 

• wsparcie w rozwoju kompetencji i kształtowaniu ścieżki kariery; 

• miłą atmosferę pracy; 

• atrakcyjny pakiet socjalny. 

 

Aplikację zawierającą CV prosimy przesłać na adres sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl  

do 28 lutego 2019 r. 

 

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na 

wybrane oferty. 

 

Zachęcamy do zamieszczenia w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  

 

1. Administrator danych Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji – 

podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm., 

dalej: RODO. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji podstawą 

prawną przetwarzania jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest niezbędne do wzięcia w niej 

udziału i zawarcia umowy. 

5. Odbiorcy danych 



W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do 

zachowania poufności przetwarzanych danych. 

6. Czas przetwarzania danych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania 

zgody. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana 

danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany Informujemy, że nie będą wobec 

Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. 

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


