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Місто: Київ

Вік: 39 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Торгівля, продажі, закупівлі, Інші пропозиції
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

бухгалтер
ДП "НДІБК" ( ДП НДІБК є базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві, що визначає науковотехнічну політику в галузі конструкцій, будівель і споруд, геотехніки, сейсмостійкого будівництва,
енергоефективності, будівельної акустики і теплотехніки), Київ
05.2017 − 03.2020 (2 роки 9 місяців)

Обов'язки:
проведення авансових звітів в базі 1С 8.3
ведення взаєморозрахунків з підзвітними особами (рах.3721), контроль підзвітних коштів
робота з Клієнт-банками (набір,вивантаження в 1С ,проведення платіжних доручень, перерахунки виплат
співробітникам)
ведення каси підприємства, облік грошових коштів (рах.301)
приймання та видача готівкових коштів,заповнення чекової та касової
книги на основі прибуткових та видаткових касових документів.

бухгалтер
ТОВ "ТД-Фрегат" (Компания является одним из лидеров операторов рынка алкогольных и безалкогольных
напитков на территории г. Киева и Киевской обл.Располагает прямыми продажами и является дистрибьютором
ряда национальных производителей алкоголя), Київ
11.2011 − 08.2016 (4 роки 9 місяців)

Обов'язки:
внесення данних в базу 1С 7.7
опрацювання, оформлення замовлень
підготовка пакета документів для відвантаження продукції (сертифікати,посвідчення якості, видаткові накладні)
акти звірки з контрагентами
внесення прибуткових накладних, повернення, переміщення товару між складами в 1С.

оператор1с
ТОВ "ТГ-Конкорд" (Компания специализируется на дистрибуции и производстве быстро оборачиваемых товаров
(FMCG). Основными товарными группами являются товары снековой группы, непродовольственные товары при
кассовой зоны, а также обувная косметика), Київ
07.2009 − 03.2010 (7 місяців)

Обов'язки:
приймання, обробка, корегування замовлень в базі 1С 7.7

контроль залишків товару та переміщення між складами в прграмі
опрацювання замовлень
внесення договорів, виписка рахунків

Освіта

Київський авіаційний технікум (Київ)
Спеціальність: Економіка підприємства,економіст
середньо-спеціальна, 09.1998 − 01.2001 (2 роки 4 місяці)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Word,Excel,Internet, 1C 7.7, 1С 8.3,єлектронна пошта, клієнт-банк

