Adm. Comptable per Assessoria - Baixa Maternitat amb possible
conntinuitat
Ref.176079 - 01/10/2022 - Girona (Girona)

Funcions i requisits de la vacant
Estem buscant una persona amb clars coneixements i/o experiència en comptabilitat per incorporar-se al departament comptable-fiscal d'una
assessoria de Girona ciutat.

S'incorporarà 2 mesos abans de la maternitat, cobrirà la totalitat de la baixa i la reinocporació. Serà quan torni la persona que l'empresa valorarà la
possible continuïtat del lloc de treball, en funció de diversos factors (situació dels mercats, jornada de la persona, etc..)

Portarà principalment comptabilitats d'empreses i donarà suport en altres temes vinculats a les comptabilitats i impostos.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: dilluns a dijous 8:30h a 17:30h i
divendres de 9h a 14h
Perspectiva de la feina:
Salari:

BAixa maternitat + possible continuïtat

22.000€ bruts anuals

El salari es negociable
Altres dades a destacar: Incorporació a l'OCTUBRE de 2022

Estudis
És valorable

Certificats Professionals amb titulació Administratiu/iva comptable (ADGA40)
Grau amb titulació Comptabilitat i Finances
Grau amb titulació Administració i Direcció d'Empreses
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Administració i finances
Llicenciat amb titulació Administració i Direcció d'Empreses
Diplomatura amb titulació Ciències Empresarials
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Administració
FP II amb titulació Administratiu i Comercial

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Imprescindible)
Castellà - C1 - Funcional (Imprescindible)

Professions de la feina
Administratiu/va comptable
Comptable
Expert/a fiscal comptable

Experiència laboral
És valorable

Cal tenir experiència o coneixements molt recents d'estudis de comptabilitat.

Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Empresa
Empresa:

GRUP ORGANIGRAMA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

L'equip de consultors experts en selecció de personal del Grup Organigrama disposem d'una àmplia i sòlida experiència en
serveis de recursos humans per a empreses de primer nivell de tot tipus de sectors. Ens avalen els prop de trenta anys
d'experiència, durant el quals hem avaluat més de 100.000 candidats per a més de 10.000 processos de selecció.

