Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Осадча Оксана
БУХГАЛТЕР, 15 000 ГРН.
29 октября
2020

Город: Львов

Возраст: 43 года
Режим работы: полный рабочий день, удаленная работа, частичная занятость
Категории: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

головний бухгалтер
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство ДКВСУ №104" (сільське господарство),
Александровка (Кировоградская обл.)
09.2012 − 09.2020 (8 лет )

Обязанности:
- кадрові питання : прийом та звільнення працівників на роботу;
- досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку від первинної документації до
формування та здачі звітності до контролюючих органів:
оформлення шляхових листів;
розрахунки з підзвітними особами;
розрахунки з контрагентами;
облік пального, основних засобів; малоцінних та швидкозношуваних предметів;
нарахування та виплата заробітної плати;
облік ПДВ , складання та реєстрація податкових накладних і розрахунків корегування, звірка з єдиним реєстром
вхідних та вихідних податкових накладних та розрахунків корегування ;
складання та подача до контролюючих органів декларації з податку на прибуток підприємства;
нарахування частини чистого прибутку;
складання та подача звіту ЄСВ;
складання та подачі звіту 1ДФ;
облік тваринництва : оприбуткування приплоду , вирощування , забій, реалізація та падіж тварин;
облік рослинництва: вирощування, оприбуткування та реалізація врожаю;
виробництво та облік продукції на складі;
складання фінансової звітності ф.1,ф.2,ф.3,ф.4,ф.5;
- формування фінансового плану підприємства та формування звіту про виконання
фінансового плану підприємства .

- уміння працювати в системах «Банк-Клієнт», «Інтернет-банк»;
- досвід формування платіжних доручень;
- досвід роботи з контролюючими органами та зовнішніми аудиторами;
- досвід проходження перевірок контролюючими органами;
- досвід ведення переговорів;
- уміння працювати в команді;
- навички управління персоналом;

Образование

Уманський аграрний університет (Умань)
Специальность: фінанси
полное высшее, 09.2008 − 10.2009 (1 год )

Дополнительная информация
Знание компьютера, программ: - володію комп’ютером (MS Office; 1Сверсія 8.3 Бухгалтерія; Медок.); - володіння
оргтехнікою: факс, принтер, сканер, копіювальне обладнання;
Цель поиска работы, пожелания к месту работы: в зв'язку з переїздом до Львова

