Kviečiame prisijungti
Vyresnįjį buhalterį (-ę)
Mes siūlome: dinamišką ir įdomų darbą energetikos sektoriaus įmonių grupėje, saviraiškos galimybes, pasitikėjimu grįstą įmonės kultūrą, laisvę sprendimams, mokymosi ir
tobulėjimo galimybes, nuo rezultatų priklausantį konkurencingą atlygį ir papildomas naudas
Pagrindinės veiklos sritys:

Ieškomo kolegos (-ės) savybės:

• UAB „EPSO-G“ keleto mažų dukterinių įmonių pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal
Tarptautinius apskaitos standartus ir mokestinių teisės aktų reikalavimus
• UAB „EPSO-G“ dukterinių įmonių periodinių finansinių ataskaitų ir valdymo ataskaitų paketo
parengimas
• Dalyvavimas atliekant UAB „EPSO-G“ finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras
• Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas
• Pridėtinės vertės mokesčio ir pelno mokesčio apskaita ir deklaravimas, susijusių registrų
teikimas (i-SAF), kryžminio sutikrinimo rezultatų atitikties užtikrinimas
• Dalyvavimas naujos verslo valdymo sistemos diegime, apskaitos politikos atnaujinime,
apskaitos procesų tobulinime
• Apskaitos sistemos duomenų atitikties su kitomis (pajamų formavimo) informacinėmis
sistemomis užtikrinimas
• Dalyvavimas metinių finansinių ataskaitų audito procese rengiant ataskaitas, teikiant informaciją
ir duomenis
• Statistinių ataskaitų rengimas

• Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas buhalterinės apskaitos ir/ar finansų
srityje;
• Bent 5 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje savarankiškai
vykdant įmonės buhalterinę apskaitą
• Finansinės apskaitos reikalavimų pagal Verslo apskaitos standartus ir /ar
Tarptautinius apskaitos standartus išmanymas
• LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių apskaitą, išmanymas, patirtis
mokesčių apskaitos srityje
• Gebėjimas taikyti šiuolaikines informacines technologijas, inovatyvumas,
patirtis dirbant šiuolaikinėmis verslo valdymo sistemomis, puikūs darbo
kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel - pažengęs vartotojas)
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, MS Excel - pažengęs vartotojas
• Loginis ir analitinis mąstymas, žingeidumas, kruopštumas, stiprus
atsakomybės jausmas
• Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje

Mėnesio atlygis (bruto) 2000 – 2700 Eur.
Metinė kintama atlygio dalis iki 20% metinio atlyginimo, priklausomai nuo darbo rezultatų.
Siųskite savo CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Vyresnysis buhalteris (-ė) “ iki 2021-03-30 karjera@epsog.lt, kilus klausimams skambinkite tel. +370 698 73 779.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą.

