
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. 

36-002 Jasionka 

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy- 

 inspektor ds. planowania i księgowości ogólnej  

oferta  z dnia 08.03.2018 r. 

 

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

 

Stanowisko:  –  inspektor ds. planowania i księgowości ogólnej 

   
KWALIFIKACJE 

- wykształcenie -  WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE, PREFEROWANE: RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, FINANSE, 

MATEMATYKA 
 
 

 

-znajomość języków obcych - JĘZYK ANGIELSKI KOMUNIKATYWNY W MOWIE I PIŚMIE 
 
 

- wymagane kompetencje (wiedza praktyczna, merytoryczna) - ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ DOT. 

WINDYKACJI, ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, ZASAD KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ,  PLANOWANIA I ANALIZ 
EKONOMICZNYCH  

 

- udokumentowane umiejętności, uprawnienia: STAŻ PRACY NA TAKIM SAMYM LUB PODOBNYM 

STANOWISKU MINIMUM 1  ROK 
 

- inne umiejętności - BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ I OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH,  

 

- ogólny staż pracy: MINIMUM 2 LATA 
 

 

   

- staż pracy na takim samym lub  podobnym stanowisku - STAŻ PRACY NA TAKIM SAMYM LUB 

PODOBNYM STANOWISKU MINIMUM 1 ROK 
  
 

Wymagania dodatkowe-  

ZNAJOMOŚĆ:  PAKIETU MS OFFICE, SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO  
 
 

 
 
     

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU: 

1. Podstawowe zadania i obowiązki na stanowisku (pogrupowane od najważniejszych): 

1) Bieżąca kontrola terminowości regulowania należności przez kontrahentów krajowych i zagranicznych, współpraca  

           z  kontrahentami w tym zakresie, windykacja należności, uzgadnianie sald wzajemnych rozliczeń. 

2) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem finansowym, analizami finansowymi  i sprawozdawczością. 

 



Charakterystyka stanowiska: DOKŁADNOŚĆ, STARANNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE, 

DYSPOZYCYJNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE 

 

Predyspozycje: SPRAWNE POSŁUGIWANIE SIĘ ARKUSZEM EXCEL, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WINDYKACJI, 

ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI SYSTEMÓW  KSIĘGOWYCH (PREFEROWANY SYSTEM SYMFONIA) 

 
 

 

 

2. OFEROWANE WARUNKI:  

 

- forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo  

- system czasu pracy: powszechny 

 - udział w szkoleniach –  tak 

- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego - tak 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

a) list motywacyjny oraz   CV,  

b) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, 

doświadczenie zawodowe, uprawnienia  i staż pracy, 

c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie. 

d) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 833.” 

 

 

OFEROWANE WARUNKI: 

 

 Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie, 

możliwość udziału w szkoleniach, możliwość awansu, miłą atmosferę pracy, zatrudnienie -  umowa     

o pracę na zastępstwo, powszechny system czasu pracy. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, listownie na adres: Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. Jasionka 942, 36-002 Jasionka lub pocztą elektroniczną na adres: 

rekrutacja@rzeszowairport.pl  z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 08.03.2018 r.” w terminie do 

dnia  22.03.2018 r.  
 

Decyduje data wpływu oferty do  sekretariatu Spółki.  

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu , będą one 

komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo  dostępu do podanych 

dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie  

o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie 

będą informowane. 

 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@rzeszowairport.pl

