ELKOM
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Norweska 11
45-920 Opole

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA
poszukujemy kandydata / kandydatki do pracy
na stanowisko:
miejsce pracy:
zatrudnienie:

Technik /Specjalista ds. rozliczeń
Opole, ul. Piotrkowska 17
sierpień 2021 r.

I.

Osoby kandydujące przystępując do rekrutacji powinni spełniać następujące kryteria:

•
•

minimalny staż pracy wynoszący - 5 lat,
minimalne doświadczenie na stanowisku ekonomiczno-finansowym — 2 lata,

II. Zakres podstawowych zadań na stanowisku: technik / specjalista ds. rozliczeń
• obsługa systemu informatycznego DOM5 do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych na poziomie
modułu: Wspólnoty, Media, Zakup, Koszty, FK i Zasoby,
• obsługa systemu informatycznego INFRA-FAKTURA na poziomie: obsługi rejestrów i faktur
sprzedaży.
III. Wymagane kwalifikacje zawodowe i umiejętności:
• wykształcenie średnie lub wyższe,
• doświadczenia na podobnym stanowisku powiązanym z kompleksową obsługa Wspólnot
Mieszkaniowych,
• bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• umiejętność pracy w zespole, dokładność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność,
• kreatywność i samodzielność w działaniu.
IV. Oferujemy:
• możliwości rozwoju zawodowego,
• umowa o pracę, w tym okres próbny - 3 miesiące,
• warunki płacy zostaną uzgodnione na miejscu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia: 14.07.2021 r.
Oferty należy dostarczyć w dowolnej formie pocztą/osobiście/pocztą elektroniczną: kadry@elkom.com.pl
lub bezpośrednio do kadr. Zastrzegamy sobie kontakt jedynie z wybranymi kandydatami. Wybrane osoby
zostaną zaproszone na rozmowę indywidualną w siedzibie Spółki. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty
nie spełniające naszych wymogów oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).

