
 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie 
poszukuje osoby na stanowisko: 

GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY - pełny etat 

OPIS STANOWISKA: 
• prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego, 

• odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń CIT, VAT, PIT oraz innych sprawozdań 
podatkowych,  

• kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. GUS, ZUS, US), 

• współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi, 

• kontrola i księgowanie faktur oraz innych dokumentów związanych z działalnością Spółki. 
• sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz dla zarządu, 
• znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień naliczania wynagrodzeń, ZUS 

i prawa pracy w stopniu umożliwiającym samodzielnie sporządzanie list płac , 

• zapewnienie prawidłowego i terminowego zamknięcia okresów księgowych dla potrzeb 

sprawozdawczości zarządczej, 

• odpowiedzialność za politykę rachunkowości i plan kont, 

• przygotowanie sprawozdań do badania przez biegłego rewidenta, 

WYMAGANIA: 
• wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości, 
• co najmniej pięciu lat doświadczenia w księgowości, 
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 
• dobra znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych, rozliczeń z ZUS,  
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych, 
• odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz bardzo dobra 

organizacja pracy. 

 MILE WIDZIANA: 
• znajomość programu SYMFONIA, 

  
OFERUJEMY: 

• umowę o pracę na pełny etat oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia (zależne od 
posiadanej wiedzy i doświadczenia), 

• pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,  
• możliwości rozwoju zawodowego, 
• szkolenia specjalistyczne. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28 B lub 
pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@rcslubin.pl; z dopiskiem „REKRUTACJA GŁÓWNY 
KSIĘGOWY”.  
 
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Regionalne Centrum 

Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie. Przed wysłaniem oferty prosimy o zapoznanie się 

z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym pod linkiem http://rcslubin.pl/o-rcs/oferty-pracy 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny. 
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