
 

 
 

Targi Lublin S.A. 

poszukują kandydatek / kandydatów na stanowisko: 

 

Referent ds. księgowości 

 

Zadania: 

 Wystawianie faktur dla realizowanych dostaw towarów i usług 
 Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą krajową i międzynarodową, 
 Kontakty z dostawcami 

 Przyjmowanie zamówień i przygotowywanie dokumentów płatności 

 Sporządzanie list płatności 

 Prowadzenie gospodarki magazynowej 

 Rozliczanie środków trwałych 

 Księgowanie zleconych dokumentów – pełna księgowość 

 kontrola faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaż do rozliczenia podatku 

vat 

 wsparcie działu księgowości w codziennej pracy 

Wymagania: 

 znajomość praktyk i zasad księgowych; 
 Znajomość zasad rachunkowości  

 Biegła praktyczna znajomość  bieżących przepisów podatkowych 

 Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia 

 Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych – mile widziana 

znajomość systemu SYMFONIA. 

 Znajomość pakietu Microsoft Office 

 samodzielność i doskonała organizacja czasu pracy  

 Umiejętność pracy w zespole 

Firma oferuje pracę  na pełny etat, możliwość rozwoju  i poszerzania doświadczenia 

zawodowego 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres. 

ksiegowosc@targi.lublin.pl 

Nadsyłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na 

wybrane oferty.  
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Prosimy o umieszczenie na aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Targi Lublin  S.A. dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji – 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)”.  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A., 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r.,  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych 

rekrutacji/ przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne,  

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało 

się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego 

przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 


