
 
Accenture jest globalną firmą konsultingową w obszarze zarządzania, świadczącą również usługi 
informatyczne oraz zajmującą się outsourcingiem. Szeroki zakres naszej działalności obejmuje przygotowanie 
strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, modelowanie procesów biznesowych, implementację systemów 
informatycznych łącznie z utrzymywaniem i rozbudową aplikacji biznesowych. Firma Accenture zatrudnia 
ponad 170 000 pracowników w 49 krajach i w roku finansowym zakończonym 31 sierpnia 2007 r. osiągnęła 
przychody netto w wysokości 19,70 mld USD. 
 
Obecnie poszukujemy kandydatów do Centrum Usług Outsourcingowych na stanowisko:  

Księgowy 
z dobrą znajomością języka niderlandzkiego 

Miejsce pracy: Warszawa  
nr ref. 08/FI/AFS/N/2 

Charakterystyka pracy:  
• Bezpośrednia współpraca z Asystentem Kontrolera Finansowego  
• Księgowanie przedpłat, tworzenie rezerw, korekty pozycji bilansu oraz rachunku wyników, 

przygotowywanie raportów Cash Flow, uzgadnianie kont księgi głównej  
• Asystowanie przy sporządzaniu raportu wyników analizy bilansu oraz pozycji kosztowych na rachunku 

wyników 
• Przygotowywanie innych raportów na zlecenie Asystenta Kontrolera Finansowego  
• Odpowiedzialność za podstawowe procesy zamknięcia miesiąca  
• Przestrzeganie zgodności procesów z przyjętymi standardami księgowymi klienta zewnętrznego za 

granicą  
Nasze oczekiwania:  

• Bardzo dobra znajomość języka niderlandzkiego 
• Dobra znajomość języka angielskiego 
• Wykształcenie wyższe w zakresie księgowości, finansów lub ekonomii  
• Chęć doskonalenia swoich umiejętności zawodowych 
• Dodatkowym atutem będzie: doświadczenie na podobnym stanowisku w międzynarodowej organizacji, 

znajomość systemu SAP oraz dobra znajomość procedur i standardów kontroli finansowej, w tym 
SOX 

• Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych 
• Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zdolności analityczne, elastyczność, umiejętność pracy pod 

presją czasu 
• Doskonałe zdolności komunikacyjne oraz wysokie kompetencje w zakresie obsługi klienta  

Oferujemy:  
• Ciekawą i stabilną pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku, w dynamicznie 

rozwijającym się Centrum Usług Outsourcingowych w Warszawie  
• Możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do najlepszych praktyk, zaawansowanych technologii 

i nowoczesnych procesów  
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza on line na stronie www.kariera.accenture.com bądź 
przesłanie szczegółowego życiorysu i listu motywacyjnego na adres gdn.kariera.pl@accenture.com. 
W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture 
Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Siennej 39 w Warszawie oraz inne spółki z grupy” 


