
 
 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata na stanowisko: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Zakres obowiązków: 

• prowadzenie rachunkowości Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami, 
• ustalanie kierunków oraz prowadzenie długookresowej i bieżącej gospodarki finansowej z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów i zasad oraz polityki kredytowej, windykacji należności, regulowania zobowiązań  
i gospodarowania zasobami pieniężnymi, 

• sporządzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 
• opracowywanie i uaktualnianie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów, 
• nadzorowanie gospodarowania majątkiem Instytutu, 
• dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 

- wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, 
- następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań, 

• współpraca z bankami, Urzędem Skarbowym i instytucjami zewnętrznymi, 
• nadzór nad sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego i przedkładanie go zgodnie z ustawą  

o rachunkowości do zatwierdzenia do właściwych organów oraz w celu ogłoszenia w BIP, 
• współudział w sporządzaniu ankiet dotyczących danych księgowo-finansowych na potrzeby wewnętrzne  

i zewnętrzne, 
• udzielanie wyjaśnień, konsultacji oraz roboczych uzgodnień związanych z zakresem działania, 
• udział w określeniu i realizacji polityki jakości, 
• nadzór nad podległymi komórkami zgodnie ze schematem organizacyjnym. 

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i co najmniej 5-letnia 
praktyka w księgowości, 

• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy, znajomość 
przepisów z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych, 

• co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,  
• umiejętność planowania i organizacji pracy, egzekwowania wyników, 
• umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność oraz umiejętność sprawnego 

podejmowania decyzji, 
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 



• nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 

• znajomość specyfiki działalności instytutów badawczych będzie dodatkowym atutem. 
 
Oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji; 
• możliwość ubezpieczenia grupowego; 
• pracę w środowisku opartym na współpracy, wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. 

 
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie: 
 

• listu motywacyjnego wraz oświadczeniem*) 

• CV  
• oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych 
• oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe 

 
 

na adres: 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa 
Dział Spraw Pracowniczych 
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@iw.lodz.pl 

 
 
*) Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb aktualnej rekrutacji. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.08.2019 r. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 
5/15, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@iw.lodz.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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