tècnic/a comptable fiscal
Ref.173960 - 13/07/2022 - Comarca Bages

Descripció de l'oferta
Cerquem tècnic/a comptable fiscal amb experiència en el sector d'assessories per la realització de la comptabilitat i la gestió fiscal de la cartera de
clients tant de societats com de autònoms.

Funcions i requisits de la vacant
Realitzarà la gestió de comptabilitat mensual dels clients assignats des de gerència (clients proveïdors, conciliació de bancs ,amortitzacions ,
confecció de balanços entre altres )
tancament i obertura del exercici comptable.
confecció de llibres fiscals de autònoms
tramitació i presentació impostos dels clients assignats tant de societats com de autònoms
declaracions censals amb Hisenda , confecció de rendes
desplaçament a les empreses

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: de 9 a 18 hores dilluns a dijous
divendres 8 a 17hores
Perspectiva de la feina:

indefinit

Previsió d'incorporació:

1 mes

Salari:

El salari es negociable

negociable segons experiència i àalua del candidat/a
Altres dades a destacar: disponibilitat horària
desplaçaments dintre de la jornada laboral
vehicle propi

Estudis
És valorable

Llicenciat amb titulació Administració i Direcció d'Empreses
Diplomatura amb titulació Ciències Empresarials
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Administració i finances

Idiomes
Català - C2 - Expert (Imprescindible)
Castellà - C2 - Expert (Imprescindible)
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Comptable

Experiència laboral
És imprescindible

Es necesari que el/la professional compti amb una experiència mínima de anys de treball en assessories portant

tasques comptables i fiscals de societats i de autònoms
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

3 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
persona responsable, resolutiva, amb iniciativa pròpia
capacitat de treball i gestió del temps
vehicle propi

Empresa
Empresa:

ATF ASSESSORS I CONSULTORS SL

Sector:

Auditoria / Gestoria / Assesoria / Consultoria / Legal

Descripció:

servies integrats en assessoria i consultoria en les àreas fiscal, comptable ,laboral i jurídic- mercantil

