
  

 

 

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: 

Główny księgowy 

Numer referencyjny: 1/FIN/GK 

Zatrudnienie: 

• poziom zaszeregowania – kierownik 
• miejsce pracy – Wrocław,  Rynek;  od marca 2017 Jawor koło Legnicy   
• umowa o pracę 
 
Zakres obowiązków: 

 utworzenie działu księgowego w spółce, wdrożenie odpowiednich procesów wewnętrznych, polityk i instrukcji, 

 prowadzenie pełnej księgowości spółki produkcyjnej według MSR oraz obowiązujących przepisów prawa 
podatkowego ze ścisłą współpracą z księgowym Shared Services Center w Berlinie, 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP, PARP, banki, firmy audytowe i doradcze), 

 terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych (w tym VAT, CIT) itp., 

 bieżące śledzenie i wdrażanie zmian legislacyjnych w zakresie księgowym i podatkowym, 

 przygotowywanie sprawozdań i raportów wynikających z umowy o pomocy publicznej i na potrzeby zarządu,  

 ocena i akceptacja umów i dokumentów prawnych spółki pod kątem księgowym i podatkowym, 

 nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, 

 wdrożenie i utrzymanie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, według zasad obowiązujących w koncernie. 

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalizacja: finanse i rachunkowość,  
• kilkuletnie doświadczenie  w pracy na analogicznym, kierowniczym stanowisku w nowoczesnym przedsiębiorstwie w 

strukturze koncernu,  
• bardzo dobra znajomość obowiązujący przepisów księgowych (z naciskiem na pełen zakres MSR), podatkowych etc., 

pożądane kwalifikacje doradcy podatkowego / biegłego rewidenta / ACCA, 
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (poziom co najmniej B2), 
• samodzielność,  orientacja na osiąganie celów, umiejętność pracy w  zespole i pracy projektowej, 
• wysokie standardy etyczne i moralne, rzetelność i odpowiedzialność. 

 
Kontakt: 

 

Prosimy o przesłanie CV z klauzulą: „Udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych 
z naborami pracowników, zarówno obecnymi, jak i przyszłymi, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Zgoda obejmuje także przekazywanie i przetwarzanie moich danych w w/w celu przez spółkę Daimler 
AG.”  i listu motywacyjnego na adres: rekrutacje_jawor@daimler.com do dnia 25 stycznia 2017 roku. 
W tytule prosimy o podanie numeru referencyjnego: 1/FIN /GK 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 


