
Pirminių apskaitos dokumentų rengimas, tvarkymas, ūkinių operacijų ir įvykių duomenų
fiksavimas buhalterinėje apskaitoje (administraciniai pirkimai, sandėlio nurašymai, pirkėjų/tiekėjų
grąžinimai, banko operacijos bei mokėjimų paruošimas);
Ilgalaiko turto apskaita; 
Darbo užmokesčio skaičiavimas bei apskaita; 
Intrastato, mokestinių ir socialinio draudimo deklaracijų ruošimas ir pateikimas, bei dalis
statistinių suvestinių ir kitų ataskaitų valstybinėms institucijoms rengimas;
Kasos darbo organizavimas, kasos operacijų vykdymas;
Apskaitos dokumentų teisingo užpildymo užtikrinimas (avansinių apyskaitų bei kitų dokumentų
rengimas ir apskaita);
Pirkėjų skolų sekimas bei kontrolė; 
Pagalbiniai buhalterinės apskaitos darbai (medžiagos paruošimas auditui savo kompetencijos
ribose, suderinimo aktai, kt.).

IEŠKOME BUHALTERĖS ( - IO)
ĮKVEPIANTIEMS ŽYGIAMS

KOKIOS ATSAKOMYBĖS TAVĘS ČIA LAUKIA:

REIKALINGOS KOMPETENCIJOS:
Iniciatyvumas, komunikabilumas, diplomatiškumas;
Analitiniai bei organizaciniai sugebėjimai;
Išmanyti bendrąsias raštvedybos, dokumentų rengimo, tvarkymo, archyvavimo taisykles;
Gebėjimas naudotis buhalterinės apskaitos bei finansų analizės programomis.

Atlyginimas
1700 - 2150 EUR (gross)

APIE ELDES

Įdėjų ir įkvėpimo semiamės visur, bet labiausiai mus praturtina žygiai, kelionės ir laisvalaikio
pomėgiai. Esame įveikę 12 skirtingų distancijų pėsčiųjų maršrutų Lietuvoje ir nuolat praktikuojame
skirtingas sportines veiklas. Mėgsti aktyvų laisvalakį ir tu? Kviečiame tapti mūsų komandos dalimi!

Savo kelionę pradėjome daugiau nei prieš 15 metų kaip startuolis, kuris šiandien Lietuvos vėliavą
yra nunešęs į daugiau nei 70 pasaulio šalių. Mūsų pagaminti išmanieji apsaugos įrenginiai keičia
klientų patirtį ir suteikia jiems galimybę džiaugtis išmanesniais, intuityvesniais ir lengviau valdomais
apsaugos sprendimais.

TAI KĄ SIŪLO „ELDES“:
Superinę įmonės kultūrą, kurioje jausiesi kaip namie;
Laisvę veikti ir tobulėti – tu čia gali daugiau;
Išmanią apsaugą tavo namams bei jų automatizaciją (mūsų klientai visame pasaulyje džiaugiasi
daugiau nei 1mln. ELDES sukurtų IoT sprendimų).
Metinius bonusus, priklausančius nuo rezultatų;
Nemokamus patarimus prie arbatos ar kavos šiais klausimais: ilgų distancijų bėgimo, plaukimo,
hike‘inimo, dviračių sporto, žvejybos, motociklų, šaudymo ir dar dešimtis kitų.

Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite ELDES, UAB savo asmens duomenis. Mūsų vykdomų atrankų kandidatų asmens
duomenų tvarkymas yra numatytas asmens duomenų apsaugos politikoje ir duomenys saugomi tris mėnesius nuo duomenų gavimo.
CV siųsti su nuoroda „PRODUKTŲ VADOVAS (-Ė)“.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

DARBO PATIRTIS
Darbo patirtis buhalterijos ar finansų valdymo srityse - 2 metai.

IŠSILAVINIMAS
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (ekonomikos, finansų ar buhalterinės apskaitos
specialybės).

CV siųsti iki  2020.06.20
hr@eldesalarms.com

NORIU


