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ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 36 80 100 • fax  71 36 72 778 
www.ue.wroc.pl 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
poszukuje pracownika na stanowisko: 

Samodzielnego referenta 

w Dziale Finansowym UEW 

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za: 

 przyjmowanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, 

 dekretację i ewidencję wyciągów bankowych w PLN i walutach obcych, 

 wystawianie i kompletowanie faktur sprzedaży za usługi edukacyjne, konferencje, sponsoring, przewody 

doktorskie, pozostałych faktur zgodnie z podpisanymi umowami, 

 sporządzanie rejestrów sprzedaży za dany miesiąc i przekazywanie go do osoby sporządzającej deklarację 

VAT, 

 rozliczanie podróży służbowych. 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenia wyższego kierunkowego (Finanse, Rachunkowość), 
 minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku Księgowej/Księgowego, 
 bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, 
 bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, 
 komunikatywności,  
 wysokiej sumienności i systematyczności w wypełnianiu obowiązków. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), 
 możliwość rozwoju zawodowego, 
 trzynastą pensję i dodatek stażowy, 
 premie miesięczne i kwartalne, 

 pakiet świadczeń socjalnych, 
 atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem. 
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Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana, prześlij swoje CV do dn. 15.03.2020 r. na adres:  

adriana.danaj@ue.wroc.pl  

Tytuł wiadomości: Samodzielny referent w Dziale Finansowym UEW 

 

 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

z siedzibą przy ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie 

dobrowolności i przysługuje mi  prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia." 

 


