Ieškome
buhalterio (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse
„Novaturas“ kviečia prie komandos prisijungti buhalterį (-ę).
(terminuota 2 metų darbo sutartis)
Kodėl Tu?
• Esi organizuotas, tikslus ir atidus detalėms.
• Puikiai išmanai buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
• Tave giria už analitinį mąstymą.
• Esi žodžio žmogus.
• Rezultatas yra didžiausia tavo motyvacija.

Kodėl Mes?
• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas slypi
ambicijoje sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti
kartu su dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir
ambicingoje komandoje.

Darbo pobūdis
• Darbas su pirminiais apskaitos dokumentais.
• Pirkimų ir pardavimų apskaita.
• Atsiskaitymai su užsienio teikėjais.
• Skolų derinimas.
• Dalyvavimas mėnesio, ketvirčio duomenų uždarymo procesuose.
• Ataskaitų formavimas ir duomenų teikimas audito metu.
• Kitų pavestų užduočių, susijusių su apskaita, vykdymas.

Reikalavimai
• Aukštasis išsilavinimas.
• Sėkminga ne trumpesnė nei 2 metų buhalterinio darbo patirtis.
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas.
• Analitinis mąstymas, atidumas, kruopštumas, terminų laikymasis bei sąžiningumas.
• Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu (rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas).
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Ms Office).
• Patirtis dirbant su apskaitos programa Microsoft Dynamics NAV būtų privalumas.

Įmonė siūlo
• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje ir didelėje įmonėje.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1700 € iki 2300 € ir priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties
ir kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai.

Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „Buhalterio (-ės) atrankai".
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

