
SAMODZIELNY KSIĘGOWY 

Zatrudnienie – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 

Jednostka – Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe 

Miejsce pracy – biuro w Poznaniu, ul. Starołęcka 36 

 

ZAKRES OBOWIAZKÓW 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzonej jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
• przygotowywanie raportów, informacji i deklaracji wymaganych przez polskie urzędy i instytucje (m.in. Urząd 

Skarbowy, GUS, ZUS) 
• prowadzenie monitoringu stanu kont oraz poziomu wydatkowania transz dotacji 
• rozliczanie zaliczek, delegacji 

OCZEKUJEMY 

• praktycznej znajomości zagadnień kadrowych, księgowych i finansowych 
• praktycznej znajomości przepisów podatkowych, Ustawy o Rachunkowości i zasad księgowości 
• dobrej znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel 
• doświadczenia w pracy z programami księgowymi i kadrowo płacowymi 
• dobra organizacja pracy, terminowość, samodzielność, komunikatywność, umiejętność sprawnego 

podejmowania decyzji, a także umiejętność współpracy w zespole 
• dobrej organizacji pracy własnej i odpowiedzialności za powierzone obowiązki  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: wss@wss.poznan.pl 

Kontakt telefoniczny: 61 869 04 50 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Poznaniu (61-361), przy 
ul. Starołęckiej 36, wpisane do KRS 00000 65247, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego 
i przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 

Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym, celem wzięcia udziału w aktualnej 
rekrutacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z rekrutacjach przyszłymi jest niezbędne, byśmy weryfikowali Państwa 
kandydaturę w przyszłości, w przypadku kolejnej rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb wzięcia udziału w procesie aktualnej lub przyszłej rekrutacji. 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informujemy, 
że administratorem danych jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe z siedziba w Poznaniu. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Ponadto posiada Pani/ Pan posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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