
PROTEKTOR S.A. jest jednostką dominującą międzynarodowej Grupy Kapitałowej Protektor 

i spółką notowaną na GPW.  

Nasza oferta to wysokiej jakości specjalistyczne obuwie bezpieczne i zawodowe  

oraz produkty ochrony pracowników.  

W ramach rozwoju naszej Spółki poszukujemy odpowiedniego Kandydata na stanowisko: 

KSIĘGOWY (M/K) 

Miejsce pracy: Lublin 
liczba etatów: jeden  

Opis  stanowiska: 

 księgowanie wyciągów bankowych (rachunków i kredytów) 

 realizacja płatności krajowych i zagranicznych 

 rozliczanie i uzgadnianie płatności dokonanych za pomocą kart płatniczych 

 naliczanie i księgowanie odpisów na należności przeterminowane oraz naliczone 

odsetki 

 wycena bilansowa należności i zobowiązań walutowych (krajowych i zagranicznych) 

 rozliczanie i uzgadnianie sald rozrachunków 

 przeprowadzanie niezbędnych czynności związanych z procesem zamknięcia 

miesiąca, roku 

 uzgadnianie rejestrów VAT 

 sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej 

 współpraca z instytucjami zewnętrznymi: US, GUS, NBP, AUDYTOR 

 archiwizowanie dokumentacji księgowej 

 realizacja bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem działu. 

 

Wymagania konieczne: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne  

 doświadczenie na podobnym stanowisku w prowadzeniu pełnej księgowości   

 praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw 

podatkowych, SSE 

 znajomość pakietu MS Office 

 odpowiedzialność, dokładność, terminowość  

 umiejętność pracy w zespole rzetelność  

 duża motywacja i zaangażowanie oraz nastawienie na zdobywanie wiedzy 

i doświadczeń 

 samodzielność i umiejętność dobrego planowania pracy. 

 

Mile widziane:  

 doświadczenie w Księgowości zakładu produkcyjnego 

 znajomość systemu księgowego Optima  

 czynne prawo jazdy kategorii B 
 praktyczna dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.  

CV oraz list motywacyjny (z informacją, jakiego stanowiska dotyczy) 

 prosimy przesyłać na adres: 

hr@protektorsa.pl 

lub na adres siedziby PROTEKTOR S.A.  

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (*wybrać właściwe): 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych na potrzeby  
* niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).  
** przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku). 
Równocześnie oświadczam, że: 
-zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A.  ws. Ochrony danych osobowych dostępną pod 
adresem http://www.protektorsa.pl/strona/rodo,41.html   
Jestem świadomy/-a, że Administratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych PROTEKTOR S.A. (z 
siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B, 20-277 Lublin) oraz jakie mi z tego tytułu przysługują prawa”. 

Wszystkim Aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy,  

że skontaktujemy się wyłącznie z Kandydatami,  

spełniającymi nasze  oczekiwania. 
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