
CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. 

z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12 

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Samodzielny/a Księgowy/a 
Opis stanowiska: 

• Samodzielne kompleksowe prowadzenie ksiąg spółek oraz spraw kadrowo-płacowych. 

• Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT. 

• Praktyczna znajomość procedur księgowych oraz biegłość  w sporządzaniu bilansów, rozliczeń 

podatkowych i niezbędnych zestawień finansowych. 

• Kontrola i dekretacja dokumentów księgowo-finansowych. 

• Tworzenie prognoz, planów, analiz i rozliczeń na wewnętrzne potrzeby firmy oraz w ramach współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi (np. banki). 

• Odpowiedzialność  za współpracę z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, Banki, GUS). 

• Przygotowywanie przelewów bankowych, zarządzanie bieżącą i długoterminową płynnością. 

• Prowadzenie i kontrolowanie ewidencji  kasowych. 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe - finanse, rachunkowość; 
• doświadczenie na stanowisku  księgowego/ej; 
• wiedza poparta praktyką z zakresu prawa bilansowego, podatkowego oraz zasad rachunkowości; 
• doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowych ze środków zewnętrznych; 
• znajomość rozliczania i aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych 

z UE oraz kwalifikowalności kosztów – mile widziana; 
• dobra znajomość MS Excel (wykresy, prezentacja danych); 
• mile widziane doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, 
• umiejętność tworzenia czytelnych raportów i analiz oraz ich prezentowania na różnych poziomach 

organizacji; 
• zdolności organizacyjne i interpersonalne; 
• umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu; 
• komunikatywność, wysoka kultura osobista; 
• prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy 

• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży. 

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze, umowę zlecenia lub 

kontraktową – do uzgodnienia. 

• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny,  pakiet socjalny. 

• Pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących projektów medycznych. 
 

 

KONTAKT 

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl do dnia 20.07.2021 r. 

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36 lub kom.: 797549337 

Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl 

 
Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na 

potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. 

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-

110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” 
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