
 

 

Danstoker Poland należy do duńskiej Grupy Danstoker -  lidera w projektowaniu  
i produkcji dla branży energetycznej na rynku europejskim (99% produktów trafia na eksport).  

Danstoker  Poland to synonim międzynarodowego środowiska pracy,  
stabilnych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego.  

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 

Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy 
Miejsce pracy: Ostrowiec Św. 

 
Zakres obowiązków: 

• Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa podatkowego  
i bilansowego 

• Nadzór nad całokształtem zagadnień rachunkowych i podatkowych 
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT 
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS) 
• Udział w procesach zamknięcia miesiąca, roku i sporządzanie okresowych sprawozdań 

finansowych  
• Wsparcie w uzgadnianiu sald i rozrachunków, księgowaniu wyciągów bankowych 
• Kompletowanie i kontrolowanie pod względem formalnym dokumentów dotyczących 

przychodów i rozchodów magazynowych oraz wsparcie księgowania faktur krajowych  
i zagranicznych 

 
Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: Finanse, Rachunkowość, Ekonomia) 
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
• Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia zawodowego pochodzącego  

z pracy w biurze rachunkowym lub w małej firmie produkcyjnej 
• Ugruntowana wiedza dotycząca przepisów ZUS, Prawa Podatkowego, Polskiej Ustawy o 

Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 
umiejętność zastosowania jej w praktyce 

• Umiejętność przygotowania bilansu oraz rachunku zysków i strat 
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej 
• Wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w powierzone zadania 



• Samodzielność, inicjatywa, terminowość, dokładność i systematyczność  
w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

• Umiejętności analityczne 
• Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych  
• Znajomość języka angielskiego - będzie dodatkowym atutem - firma oferuje kurs 

językowy 

Oferujemy:  

• Stabilne i długofalowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej 
firmie  

• Zatrudnienie na pełny etat 
• Jasna ścieżka rozwoju - docelowo możliwość objęcia stanowiska Głównej 

Księgowej/Głównego Księgowego 
• Praca w godzinach: 7-15 lub 8-16 
• Niezbędne narzędzia do pracy 
• Miłą atmosferę pracy 

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@danstoker.pl            

• Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych przez Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400, przy ul. Kolejowej 20 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000652298 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
W przypadku wyrażenia zgody na tą i również na przyszłe rekrutacje, prosimy dodatkowo dopisać:   
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz zawartych w 
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Danstoker Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 27-400, przy ul. Kolejowej 20 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000652298  w celu przeprowadzenia przyszłych 
procesów rekrutacji. 
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