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Jeśli masz samochód wiodącej marki, pod jego maską prawie na pewno kryją się przewody wykonane w LEONI Kabel Polska z siedzibą w 
Wierzbicach koło Wrocławia. Tygodniowo produkujemy 45 tys. kilometrów kabli – gdyby je połączyć, mogłyby otoczyć całą Ziemię! Działamy 
na polskim rynku od 2001 roku. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu LEONI, który ma 84 lokalizacje w 31 krajach na całym 
świecie, zatrudniając 80 tysięcy pracowników. 

Dlaczego to dobre miejsce pracy dla Ciebie?  
Doceniamy aktywną pracę i zaangażowanie, które budują wspólny sukces i dobrą atmosferę współpracy. Inwestujemy w pracowników chcących się 
rozwijać zapewniając wsparcie i szkolenia. Dajemy możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych na rynku pracy. Co więcej, działając od ponad 
100 lat na rynku gwarantujemy stabilność zatrudnienia i bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do 
posiłków, dojazdów do pracy, a także kursów językowych). Praca w LEONI Kabel Polska to inwestycja w siebie i niepowtarzalna szansa na rozwój w 
międzynarodowym środowisku. Aplikuj! 

Księgowy 

Zadania:  

 Samodzielne dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych 

 Pomoc w prowadzeniu ewidencji środków trwałych 

 Raportowanie na potrzeby Grupy LEONI, GUS, NBP, US 

 Tworzenie i wdrażanie procedur księgowych 

 Realizacja bieżących zadań działu 

Profil kandydata: 

 Doświadczenie w firmie prowadzącej pełną księgowość 

 Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

 Znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktualnych przepisów podatkowych 

 Dobra znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego 

 Dobra znajomość  SAP 

 Znajomość Navision dodatkowym atutem 

 Zdolności analityczne 

 Umiejętność pracy w grupie 

Oferujemy: 

 Ciekawą pracę w międzynarodowej organizacji 

 Możliwość udziału w innowacyjnych projektach 

 Atrakcyjny system szkoleń 

 Dofinansowanie do nauki języków obcych 

 Bogaty pakiet socjalny: kartę multisport, prywatną opiekę medyczną, stołówkę pracowniczą  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 


