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OFERTA PRACY 

 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zatrudni pracownika w Aptece Szpitalnej na 
stanowisko: Księgowa. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 bieżące monitorowanie obiegu dokumentów i informacji działu ekonomiczno-finansowego  

 kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych, 

 wprowadzanie danych do systemu komputerowego, 

 odpowiedzialność za terminowe przygotowanie i kontrolę deklaracji podatkowych, 

 wsparcie Głównej Księgowej w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych, 

 przygotowanie bilansu miesięcznego i sprawozdania rocznego, a także innych raportów 
zgodnie z potrzebami Szpitala, 

 zastępstwo w zakresie gospodarki magazynowej, 

 pozostałe prace wspierające dział księgowości 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenie kierunkowe - finanse, rachunkowość, min. 3 lat na podobnym stanowisku, 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

 znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych, 

 bardzo dobra organizacja pracy, 

 systematyczność, skrupulatność, terminowość, 

 mile widziana znajomość programu ERP oraz MS Office (w szczególności MS Excel) 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 dopłatę do wypoczynku oraz inne świadczenia socjalne, 

 możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach, 

 pracę w przyjaznej atmosferze 

Dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny) prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@szpital.pila.pl w 

temacie wiadomości pisząc: „rekrutacja – Specjalista ds. księgowości” lub składać osobiście w kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego w Pile pok. D9. 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).” 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szpital Specjalistyczny 
im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pile przy ul. Rydygiera 1.  
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