
GRUPA CORMAY - jesteśmy uznanym producentem wysokiej jakości odczynników 

diagnostycznych i dystrybutorem światowej klasy aparatury medycznej. Od 35 lat 

produkujemy i rozwijamy testy stosowane w diagnostyce laboratoryjnej doceniane przez 

diagnostów na całym świecie. W Polsce nasz zespół składa się z ok. 200 osób, pracujących w 

3 lokalizacjach: Warszawa, Lublin, Marynin koło Lublina (zakład produkcyjny). Jednak to 

nie wszyscy - posiadamy również spółki zależne w Rosji, na Białorusi oraz w Szwajcarii. 

Dołącz do nas! :-) 

  

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko 

KSIĘGOWY (M/K) 

 

 

Oferujemy: 

 umowę zlecenie na pół etatu; 

 nowoczesny system komunikacji wewnętrznej; 

 międzynarodowe środowisko pracy; 

 kontakt z językiem angielskim w praktyce; 

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne; 

 pakiet prywatnej opieki medycznej; 

 przyjazną atmosferę w pracy. :-) 

 

Zakres obowiązków: 

 księgowanie faktur, wyciągów bankowych oraz innych dokumentów księgowych; 

 bieżąca kontrola zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych; 

 sporządzanie raportów o stanie należności i zobowiązań; 

 udział w pracach bilansowych związanych z zamknięciem okresów obrachunkowych. 

Jakie kompetencje są dla nas ważne? 

 wykształcenie wyższe z zakresu: finanse, ekonomia, rachunkowość lub pokrewne; 

 znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 

 znajomość pakietu MS Office ( w tym dobra znajomość MS Excel); 

 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; 

 systematyczność, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych 

obowiązków. 

Osoba na tym stanowisku będzie wykonywała zadania dotyczące Działu Księgowości. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres email rekrutacja@cormay.pl, 

w temacie wiadomości podając nr referencyjny K_Lublin. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 



 

Prosimy załączyć odpowiednią klauzulę informacyjną: 

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. swoich danych 

osobowych zawartych w CV dla potrzeby wyłącznie niniejszej rekrutacji. Jeśli chce 

Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 

ul. Wiosenna 22, będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana 

dodatkowej dobrowolnej zgody.(*) 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. swoich danych 

osobowych zawartych w CV dla potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu odwołania mojej 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe 

dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22, będzie 

mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej 

zgody.(*) 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi 

oferty pracy lub wyników rekrutacji za pośrednictwem podanego dobrowolnie numeru 

telefonu. 
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi 

oferty pracy lub wyników rekrutacji za pośrednictwem podanego dobrowolnie adresu 

mailowego. 
 

(*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

Więcej informacji związanych z naszą Polityką Prywatności znajduje się na naszej stronie 

www.cormayorphee.com w zakładce Polityka Prywatności.   

 

 


