Vairumtirdzniecības un loģistikas kompānĳa SIA „toplogistic”aicina pievienoties mūsu
lieliskajai komandai Galveno grāmatvedi!
SIA “toplogistic” ir veikalu tīkla "top!" sadarbības partneris, kurš nodarbojas ar preču
iepirkumu un loģistikas pakalpojumu sniegšanu.

Meklējam GALVENO GRĀMATVEDI Rīgā
PIENĀKUMI

PRASĪBAS

Organizēt uzņēmuma grāmatvedības procesus saskaņā ar Latvĳas likumdošanu un
normatīvajiem aktiem;
Strādāt komandā ar grāmatveža palīgiem un organizēt darba pienākumu sadalījumu;
Sagatavot ikmēneša, ceturkšņa atskaites valsts institūcĳām, uzņēmumu vadībai, kā arī
sagatavot gada pārskatus;
Sniegt nepieciešamo informācĳu dažādām valsts institūcĳām;
Dokumentu uzskaite, grāmatošana, iekšējās kustības un kontroles organizēšana un
koordinēšana;
Algu aprēķini, bankas, kreditori, debitori, pamatlīdzekļu uzskaite u.c. jautājumi, kas ietilpst
pilna cikla grāmatvedības kārtošanā;
Proaktīvi sekot līdzi grāmatvedības procesu un nodokļu jautājumu izmaiņām;
Analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus, izstrādāt darbības efektivitātes
paaugstināšanas pasākumu plānu;
Sagatavot budžeta projektu, veikt tā izpildes kontroli un analīzi;
Plānoto projektu un darbību efektivitātes vērtēšana.

Augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finanšu jomā;
Vismaz 2 gadu pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā, pieredze vairumtirdzniecībā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
Labas zināšanas par grāmatvedības un nodokļu normatīvajiem aktiem;
labas datorprasmes un pieredze darbā ar grāmatvedības programmām, pieredze ar
Microsoft Dynamics Navision tiks uzskatīta par priekšrocību;
Analītiska domāšana, labas komunikācĳas, argumentācĳas un sadarbības prasmes, spēja
patstāvīgi risināt problēmjautājumus;
Atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas.

PIEDĀVĀJAM
Izaicinošu darbu augošā uzņēmumā un iespēju realizēt savu potenciālu;
Konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši spējām un iepriekšējai pieredzei bruto 1500-2000
Eur/mēnesī;
Profesionālās attīstības iespējas;
Iespēja patstāvīgi organizēt savu darba laiku;
Sociālās garantĳas.

CV un motivācĳas vēstuli ar norādi „ Galvenais
grāmatvedis/-e” lūdzam sūtīt uz e-pastu: ofiss@toplogistic.lv
Iesūtot CV un motivācĳas vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām. SIA “toplogistic” saņemtos personas datus apstrādās personāla
atlases vajadzībām un, ja kandidāts netiks pieņemts darbā, personas datus dzēsīs pēc tam, kad tiks pabeigta atlase uz noteikto amatu.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai kārtai.

