
 

 Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Instytut Nowych Syntez Chemicznych  
ogłasza:  
 

Nabór na stanowisko: specjalista ds. księgowości 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, poszukuje pracownika na stanowisko  
specjalista ds. księgowości  
 
Liczba stanowisk pracy - 1  
 

 Wymagania niezbędne:  
- wykształcenie wyższe magisterskie, o profilu rachunkowość lub finanse  
- 5 lat doświadczenia pracy na podobnym stanowisku w firmie zatrudniającej 

ponad 200 osób 
- dobra znajomość obsługi Microsoft Excel i Word  
- praktyczna wiedza z zakresu księgowości  
- znajomość przepisów prawa w zakresie podatków, zwłaszcza podatku 

dochodowego od osób prawnych i podatku VAT  
- dobre umiejętności analityczne w zakresie kont księgowych 
- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność, 

umiejętność pracy w zespole 
 

 Zakres wykonywanych zadań  
-  obieg dokumentów - rejestrowanie faktur, sprawdzanie pod względem    

formalnym i rachunkowym -  likwidatura   
-  rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych 
-  prowadzenie kasy walutowej 
-  dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych złotówkowych i walutowych,  

 z rozliczeniem różnic kursowych, 
-  wycena i przewalutowanie walut, 
-  uzgadnianie sald rozrachunków, banków, kasy walutowej 

 
 Warunki pracy na danym stanowisku:  

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
- wymiar etatu: pełen etat  
- miejsce pracy:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych,  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy  

- rodzaj pracy: praca biurowa przy komputerze  
 

 Wymagane dokumenty  
List motywacyjny, CV, dyplom ukończenia studiów wyższych, oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1,  
 

 Miejsce i termin składania ofert:  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres: Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
13A, 24-110 Puławy lub e-mail: kadry@ins.pulawy.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na 
stanowisko specjalisty ds. księgowości w terminie do dnia 02.03.2020 r. 
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Instytutu.  



 
 
 
 
INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE  
 
1) Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych z siedzibą w Puławach  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@ins.pulawy.pl  

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości  

4) Dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji.  

5) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do 
cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.  
 
Podst. prawna: art. 221 ustawy z 26 .06.1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 poz.917 z późn. zmian.), 
art. 6 ust.1 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016).  

 

 

Puławy, dn. 18.02.2020r. 


