
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. 
36-002 Jasionka 

ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy- 
inspektor ds. planowania i księgowości ogólnej 

oferta  z dnia 28.08.2017 r. 
 

 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

 
Kwalifikacje: stanowisko – inspektor ds. planowania i księgowości ogólnej: 
 
- Wykształcenie: wyższe, preferowane: rachunkowość, ekonomia, finanse, zarządzanie 

finansami, 
- Udokumentowane umiejętności: staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku 

minimum 3 lata, 
- Znajomość  języków obcych: j. angielski w stopniu podstawowym, 
- Inne umiejętności: znajomość zasad rachunkowości, obsługa programów finansowo-

księgowych, obsługa programu Płatnik ZUS, 
- Wymagana wiedza praktyczna, merytoryczna: znajomość zagadnień dot. windykacji, 

rozrachunków z kontrahentami, zasad księgowości ogólnej, rozliczeń ZUS, planowania                                         
i analiz ekonomicznych, 

- Doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy  min. 4 lata, staż pracy na takim samym 
lub podobnym stanowisku minimum 3 lata, 

-     Wymagania dodatkowe: znajomość pakietu MS OFFICE, systemu finansowo- 
      księgowego, programu Płatnik ZUS. 
      
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:  

 
-     bieżąca kontrola terminowości regulowania należności przez kontrahentów krajowych                                       
      i zagranicznych, współpraca z kontrahentami w tym zakresie, windykacja należności,   
      uzgadnianie sald wzajemnych rozliczeń, 
-     prowadzenie spraw związanych z planowaniem finansowym, analizami  finansowymi                                         
      i sprawozdawczością, 
-     prowadzenie rozliczeń ZUS oraz spraw z tym związanych.  
  
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA: 
 
Cechy: 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), sprawne posługiwanie się programem  
                         Płatnik ZUS. 

 
 WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

a) list motywacyjny oraz   CV,  
b) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, 

doświadczenie zawodowe, uprawnienia  i staż pracy, 
c) kserokopia świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie. 

 
 
 
 



OFEROWANE WARUNKI: 
 
 Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie, 
możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, możliwość awansu poziomego 
 i pionowego, 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  
28.08.2017 r.” w terminie do dnia 04.09.2017 r., godz. 14.00.  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. 
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