GGKO-Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
poszukuje osoby na stanowisko
SAMODZIELNA KSIĘGOWA
miejsce pracy Warszawa

Firma poszukuje kandydata na stanowisko
samodzielnej księgowej do obsługi finansowej
nieruchomości, osoby która posiada doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej Wspólnot
Mieszkaniowych lub Spółdzielni Mieszkaniowych.
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych
2. Rozliczanie mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych
3. Wystawianie not i faktur za lokale użytkowe i pożytki
4. Rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych z Urzędem Skarbowym

Dodatkowe umiejętności:
1. Znajomość oprogramowania DOM służącego do obsługi wspólnot mieszkaniowych,
2. Znajomość ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
3. Znajomość ustawy o własności lokali
4. odpowiedzialność i samodzielność
5. dyspozycyjność i zaangażowanie
6. doskonała organizacja pracy

Zatrudnienie: umowa o pracę

Kandydatów spełniających kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesyłanie dokumentów
aplikacyjnych składających się z CV i listu motywacyjnego z dopiskiem „Księgowa” w tytule wiadomości
do dnia 09.02.2018 roku na adres: kontakt@ggko.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm), prowadzonych przez Gminną
Gospodarkę Komunalną Ochota sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Danych jest Gminna Gospodarka Komunalna Ochota
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, KRS: 0000124188,
dane są zbierane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, bez wyraźnej zgody dane
osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.),
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

