
 
 

 
  

 

CRUSIL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na polu wydobycia i przetwórstwa 

chalcedonitu. 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

Pracownik ds. administracyjno-księgowych  / 

Specjalista ds. księgowo-kadrowych 

 
Miejsce pracy: Inowłódz  

 

Zadania 

• wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów zakupu (zakupy 

krajowe i zagraniczne);  

• wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży;  

• rozliczenie i księgowanie magazynów; 

• księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych; 

• analiza i uzgadnianie sald na kontach księgowych na koniec miesiąca/roku; 

• przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem 

i rozwiązaniem stosunku pracy; 

• zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych 

ze stosunkiem pracy; 

• przyjmowanie i rejestracja dokumentów w programie kadrowo-płacowym; 

• ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, kontrola i rozliczanie czasu 

pracy pracowników; 

• prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac; 

• przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń 

zleceniobiorców; 

• kontrola ważności szkoleń BHP pracowników oraz ścisła współpraca z osobą 

odpowiedzialną za zagadnienia z zakresu BHP; 

• kontrola ważności orzeczeń lekarskich oraz przygotowywanie skierowań na badania 

lekarskie. 

 

Wymagania 

• doświadczenie na podobnym stanowisku; 

• znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i 

podatku dochodowego od osób fizycznych; 



 
 

 
  

• znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych; 

• dokładność i skrupulatność; 

• zaangażowanie, chęć rozwoju i nauki; 

• komunikatywność i otwartość; 

• dobra organizacja pracy; 

• odpowiedzialność za powierzone obowiązki. 

 

Mile widziane 

• dobra znajomość Microsoft Excel, znajomość innych narzędzi analizy danych; 

• ukończone kursy dla księgowych orgaznizowane przez Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce; 

• ukończone szkolenia o tematyce kadrowo-płacowej. 

 

Oferujemy 

 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.  

• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@crusil.pl  

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesła-

nych aplikacji.  

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych za-

wartych w mojej ofercie, przez spółkę CRUSIL z siedzibą w Inowłodzu; Ul. Spalska 54;97-215 Inowłódz, 

dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez jednostki z grupy kapita-

łowej 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).” 

 

 

 


