
Zespół BotorPlus specjalizuje się we wszechstronnym doradztwie dla firm z kapitałem polskim na rynku niemieckim.  
Zakres świadczonych usług to głównie zadania związane z obszarem doradztwa podatkowego, badania sprawozdań finansowych  
i doradztwa prawnego. Nasz sposób działania opiera się na przekonaniu, że interesy naszych klientów powinny być efektywnie  
i kompleksowo reprezentowane. Wszyscy członkowie zespołu dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym,  
zebranym również za granicą, a także posługują się biegle językami obcymi. W związku z rozbudową firmy i potrzebą stworzenia  
oddziału outsourcingowego w Katowicach, poszukujemy specjalistów, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem w księgowości.

APLIKUJ NA STANOWISKO:  
MŁODSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Nadzór nad prawidłowym obiegiem i księgowaniem dokumentów. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi spółki. 
Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji  
i prowadzenie dokumentacji podatkowej. 
Nadzór i kontrola prawidłowego rozliczenia dokumentów księgowych. 
Współpraca z audytorami oraz innymi instytucjami zewnętrznymi. 
Aktywne uczestnictwo w optymalizacji procesów księgowych i finansowych. 
Utrzymywanie stałego kontaktu z biurem wewnętrznym w języku niemieckim / polskim.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW











ETAPY REKRUTACJI

APLIKUJ TERAZ

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BotorPlus GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (Pracodawca - 
administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@botorplus.com 
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
Zgadzam się na przetwarzanie przez BotorPlus GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o. (Pracodawca) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych 
przez Pracodawcę. 
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: info@botorplus.com 
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne 
– dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów 
ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. 
Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). 
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). 
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest 
obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku.  
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres:1 roku.  
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów 
informatycznych. 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@botorplus.com 

 Wynagrodzenie od 6 000 do 8 000 zł brutto. 
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
 Prywatną opiekę medyczną. 
 Rozwój zawodowy. 
 Wykorzystanie znajomości języka niemieckiego w codziennej pracy. 
 Pracę w młodym zespole w międzynarodowej firmie. 
 Możliwość wyjazdów zagranicznych. 
 Przyjazną atmosferę pracy.

ZAPEWNIAMY

















BENEFITY

Premia listopadowa 
uzależniona od wyników kancelarii




Elastyczny czas pracy


Szkolenia i możliwość 
rozwoju zawodowego


Prywatna  

opieka medyczna


Przyjazna atmosfera 

pracy i wyjazdy integracyjne


Wyjazdy zagraniczne  

i pracę z naszego biura  
w Hanowerze


Dofinansowanie do zakupu  

sprzętu komputerowego  
do pracy z domu


Telefon służbowy  

do użytku prywatnego


Możliwość pracy zdalnej



Wyślij swoje CV



Skontaktujemy się  
z Tobą 
telefonicznie –  
jeżeli Twoje 
doświadczanie  
odpowiada 
naszym potrzebom



Zaprosimy Cię na  
wideokonferencję  
bezpośrednio 
z właścicielem firmy



Spotkamy się  
w siedzibie 
firmy  
(w mniej formalnej 
atmosferze – 
poznasz naszych  
pracowników)



Dopełnienie  
formalności – 
przygotujemy  
Cię do pracy





Sukces naszej firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują. 
LICZYMY, że dołączysz do nas.

 
Werde Teil unseres Erfolges!

Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i praktyczna znajomość bieżących przepisów prawa podatkowego. 
Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2- wymóg konieczny. 
Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana ekonomia, finanse, rachunkowość). 
Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku. 
Umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność i dokładność.

NASZE WYMAGANIA
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