Volex plc jest czołowym producentem wiązek kablowych miedzianych i światłowodowych, kabli
zasilających i systemów kablowych notowanym na giełdzie londyńskiej. Firma prowadzi działalność w
Europie, Azji oraz Ameryce Północnej.
Volex Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy specjalizuje się w produkcji wiązek kablowych dla globalnych klientów z
branży telekomunikacyjnej, medycznej i przemysłowej.
Zatrudniamy ponad 300 pracowników. Nasz System Zarządzania jest zgodny z międzynarodowymi standardami:
Zarządzanie Jakością ISO 9001, Zarządzanie Środowiskiem ISO 14001 oraz System Zarządzania Jakością dla wyrobów
medycznych ISO 13485.
W naszej lokalizacji działa centrum finansowe rozliczające wszystkie europejskie jednostki Volex plc. W związku z
jego rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodsza Księgowa / Młodszy księgowy
z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ-FORDON
DOBRY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ Z FORDONU I CENTRUM MIASTA.
NP. AUTOBUSEM - LINIA: 74 (BRDYUJŚCIE), 65 (DWORZEC AKADEMIA)
ORAZ 89/83 (FORDOŃSKA-TRAKTORZYSTÓW)
Osoba na tym stanowisku będzie pracowała w różnych komórkach firmowego Centrum Usług Księgowych na Europę
(Należności, Zobowiązania, Księga Główna) w wymiarze całego etatu.
Jeśli jesteś osobą, która zna język angielski i chce rozpocząć pracę i zdobyć doświadczenie w finansach
i księgowości – czekamy na Twoją aplikację.
Kluczowe zadania:
 Codzienny kontakt z klientami i/lub dostawcami w zakresie obsługi rozrachunków,
 Księgowanie dokumentów zakupu i/lub sprzedaży,
 Dystrybucja dokumentów sprzedaży,
 Udział w miesięcznych rozliczeniach rozrachunków i kont księgi głównej,
 Wsparcie zespołu w innych czynnościach administracyjnych,
 Archiwizacja dokumentów,
 Udział w projektach usprawniających istniejące procesy w firmie.
Nasze wymagania
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny - oprogramowanie, dokumentacja i komunikacja
w języku angielskim),
 Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, odporność na pracę pod presją czasu,
 Umiejętność analitycznego myślenia,
 Minimum wykształcenie średnie ekonomiczne lub średnie ogólne i skończony kurs rachunkowości (studia wyższe
ekonomicze ukończone bądź rozpoczęte będą atutem),
 Praktyczna znajomość MS Office (zwłaszcza MS Excel),
 Mile widziane doświadczenie w pracy z systemem ERP,
 Mile widziane doświadczenie w dziale księgowości międzynarodowej firmy produkcyjnej lub
w organizacji typu SSC.
Zapewniamy:
 Umowę o pracę w wymiarze całego etatu, (praca pon.-pt.), wolne weekendy,
 Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach, w przyjaznym zespole,
 Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 Szkolenia,
 Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 Pakiet socjalny: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do posiłków, dofinansowanie do
wypoczynku, itp.

APLIKUJ --> rekrutacja.bydgoszcz@volex.com

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31.08.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi Kandydatami.

Więcej informacji znajdziesz na: www.volex.pl

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych przez Volex Poland Sp. z o.o. 85-790 Bydgoszcz, ul. Podłużna 11-13, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Volex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podłużnej 1113. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 21 § 1 i 4
Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f RODO. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

