
G.P.K. EKO-BABICE Sp. z o.o. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: 

Księgowa  
Miejsce pracy: Gmina Stare Babice (pow. warszawski zachodni) 

 

Obowiązki: 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie: 

− Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innymi przepisami  

− Weryfikacja  dokumentów  księgowych pod względem formalno-rachunkowym  

− Analiza kosztów  

− Sporządzanie informacji, sprawozdań z realizacji projektów w zakresie ekonomiczno-finansowym 

dla instytucji finansujących i kontrolujących   

− Sporządzanie zestawień księgowych dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego 

inwestycji  

− Sporządzanie i aktualizacja harmonogramów i planów, sporządzanie wniosków o płatności  

− Przygotowanie dokumentów księgowych   

− Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz odrębnej rachunkowości dla projektów 

− Kontakt z US, GUS oraz udział w kontrolach i audytach 

− Współpraca z instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektów  

− Inne zadania służbowe zlecone przez przełożonego 

  

Wymagania: 

− Wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, ekonomia, finanse) 

− Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

− Mile widziane  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii 

Europejskiej  

− Znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowego 

− Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel 

− Znajomość programu RAKS SQL będzie dodatkowym atutem 

− Sumienność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

− Samodzielność w wykonywaniu zadań 

− Umiejętność pracy w zespole i pozytywne nastawienie 

 

Oferujemy: 

− Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  

− Miejsce pracy na terenie Gminy Stare Babice, 

− Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie oraz Twojej rodziny na preferencyjnych 

warunkach. 

− Kursy oraz szkolenia zawodowe. 

Zainteresowane osoby spełniające wymagania prosimy o nadsyłanie CV pocztą na adres:                          

GPK Eko-Babice Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice,  e-mail: klichowicz@eko-babice.pl, 

mailto:klichowicz@eko-babice.pl


kadry@eko-babice.pl lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 pod 

numerem: 22 722 90 08 (wew. 170). 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). 

mailto:kadry@eko-babice.pl

