Ο Όµιλος επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. , είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος Όµιλος Εµπορίας και Διακίνησης
Αναψυκτικών – Ζύθου – Νερού και Ποτών.Απασχολεί περισσοτέρους από 150 εργαζοµένους και εξυπηρετεί τις ανάγκες
5.000 τελικών σηµείων πώλησης σε 10 νοµούς και σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα
Ο Όµιλος µας αναζητά, δυναµικό και αποτελεσµατικό στέλεχος που θα αναλάβει τη θέση του Senior Accountant.
Περιγραφή θέσης - αρµοδιοτήτων
Αναφερόµενος στον Financial Controller, το στέλεχος θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εποπτεία όλου το φάσµατος του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις και λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες.
Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών στην γενική λογιστική, αποσβέσεων, ισοζυγίων
πληρωµών και ανάλυση λογαριασµών.
Παρακολούθηση, έλεγχος και συµφωνία εµπορικής διαχείρισης µε λογιστική διαχείριση(λογαριασµοί πελατών προµηθευτών, µητρώο παγίων, λογαριασµοί τραπεζών, αποθήκες, αξιόγραφα κτλ.)
Εκπόνηση και παρακολούθηση οικονοµικών στοιχείων (λογιστικών, φορολογικών).
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των φορολογικών αρχών
και άλλων αρµοδίων φορέων(ΦΠΑ, my Data,Παρακρατούµενοι, Πίνακας Ενδοοµιλίκων,Ε9 κλπ.)
Επικοινωνία και διεκπεραίωση εργασιών µε µε δηµόσιες αρχές και τράπεζες και παροχή στοιχείων όπου
απαιτείται (ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, Υπ. Μεταφορών, ΤΤΕ κλπ.)
Συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Τήρηση και παρακολούθηση των ηµεροµηνιών στόχων που έχει το Λογιστήριο αναφορικά µε τις εβδοµαδιαίες,
µηνιαίες, τριµηνιαίες και ετήσιες στοχεύσεις
Συντονισµό και επίβλεψη των φυσικών απογραφών τόσο σε ετήσιο όσο και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα
ορισθεί να πραγµατοποιούνται.

Απαιτούµενα προσόντα

•
•
•

Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης µε άδεια Α τάξης .
Εµπειρία σε οργανωµένο λογιστήριο τουλάχιστον 2 µε 3 έτη σε ανάλογη θέση
Άριστη γνώση λογιστικού κύκλου και φορολογικής νοµοθεσίας.

•

Πολύ καλή εφαρµογή MS Office και συστηµάτων ERP (η γνώση ENTERSOFT θα εκτιµηθεί)

Παρέχονται:

•

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•

Δυνατότητες εξέλιξης σε δυναµική αναπτυσσόµενη εταιρεία

•

Φιλικό και δυναµικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού at hr@bakalaros.gr

