
 
 

 

Zeelandia jest wiodącym dostawcą dodatków funkcjonalnych dla przemysłu piekarskiego  

i cukierniczego o międzynarodowym zasięgu. Prowadzimy badania i rozwój, produkcję oraz 

sprzedaż komponentów piekarskich i cukierniczych.  

Stawiamy na wysoką jakość, innowacyjne rozwiązania oraz profesjonalną obsługę naszych Klientów. 

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Księgowy/a        Analityk 
 

Dzień dobry, 

Jestem menadżerem działu finansowego w Zeelandii. Poszukuję osoby, która wzmocniłaby nasz 

Zespół w obszarach księgowości a w dłuższej perspektywie pomogłaby stworzyć nowe stanowisko 

o charakterze analityczno-controllingowym. 

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu lub zastanawiasz się, jak mogłaby wyglądać Twoja przyszła praca, 

zaś powyższe brzmi ciekawie, pozwól, że opiszę Ci wspomniane stanowisko. 

Na początku czeka Cię wdrożenie w Twoje zadania z obszaru księgowości. Poznajesz procesy  

w naszej firmie, uczestniczysz w obiegu dokumentów. Gdy czegoś nie wiesz, osoby w naszym 

zespole chętnie udzielają Ci informacji. Czujesz, że z takim wsparciem, możesz wszystko ☺. Później 

bierzesz czynny udział w zamykaniu poszczególnych okresów, a także w zamknięciu roku. 

W międzyczasie poznajesz naszego ERP oraz inne narzędzia, które wykorzystujemy. Dokonujesz 

sprawdzeń i zgłaszasz błędy. Twoja dobra znajomość Excel przydaje się tu codziennie, ponieważ 

wiele raportów kontrolnych, sprawdzeń realizujesz z pomocą arkuszy - w tym tabel 

przestawnych. Z czasem uczysz się podstaw SQL. „Jak to ułatwia pracę…” – myślisz. 

Co pewien czas przygotowujesz sprawozdanie do instytucji państwowych (np. GUS). 

Lubisz śledzić zmiany w prawie i podatkach, bo nie chcesz, aby coś Cię i firmę zaskoczyło. Jeśli 

trzeba, to wspierasz Zespół przy wdrażaniu koniecznych zmian. Może czasem przyda się jakieś 

szkolenie? 

Wiedząc coraz więcej o firmie, zauważasz obszary, które Twoim zdaniem można poprawić. Twoja 

wewnętrzna potrzeba upraszczania i automatyzowania procesów popycha Cię do wdrażania 

usprawnień, tworzenia nowych rozwiązań. Być może, gdzieniegdzie zdarza Ci się napisać 



 
 

proste makro – wciskasz guzik i… dzieje się magia. To przyspiesza pracę, a Tobie przynosi 

wewnętrzną satysfakcję.  

Po około półtorej roku znasz już firmę na tyle dobrze, że jesteś gotowy/gotowa, by dać się 

pochłonąć części analitycznej i controllingowi. Coraz częściej współpracujesz z działami 

sprzedaży, marketingu, zakupów, R&D, operacyjnym, IT itd. 

Robisz coraz więcej analiz i raportów. 

Wiesz już przecież, jak oblicza się koszt standardowy produktów. Wiesz też, jak to wykorzystać 

przygotowując scenariusze. Wspierasz nas w realizowaniu polityki cenowej. Kontrolujesz czy 

ceny sprzedaży ustalane są we właściwy sposób. Dbasz jednocześnie o to, aby tak właśnie było. 

Wyobraź sobie, że to wszystko dzieje się w miejscu pełnym miłych i otwartych osób, które chętnie 

dzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami. Najchętniej przy ekspresie do kawy – pysznej kawy ☺. 

Jeśli uważasz, że to może być Twoja historia, wyślij nam swoje CV! 

Michał 

 

Twój zakres obowiązków będzie się zmieniał przez pierwszy okres tj. 18 miesięcy  

i będzie obejmował: 

• dekretowanie i księgowanie faktur kosztowych i magazynowych 

• weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów 

• przygotowywanie analiz 

• dbanie o poprawność księgowań 

• wsparcie w procesach windykacyjnych, controllingowych, zamykania okresów, zamknięcia 

roku 

• współpracę z innymi działami w firmie 

W kolejnym okresie chcielibyśmy wykorzystać w większym stopniu Twoje zdolności 

analityczno-controllingowe. 

 

Nasze wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe 

• wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i podatków 

• 2-3 letnie doświadczenie na stanowisku w dziale księgowości/finansów – najlepiej w firmie 

produkcyjnej 



 
 

• bardzo dobra znajomość Excel (w tym tabele przestawne) 

• samodzielność i zaangażowanie 

• sumienność i odpowiedzialność 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w firmie będącej liderem rozwoju produktów piekarskich i cukierniczych 

• możliwosć zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji 

• udział w wydarzeniach branżowych i dostęp do firmowego know-how 

• rynkowy poziom wynagrodzenia, system premiowy oraz benefity pracownicze (opieka 

medyczna Medicover, w tym dentystyczna, ubezpieczenie grupowe, świadczenia socjalne  

z ZFŚS) 

• przyjazną, rodzinną kulturę pracy, opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i uczciwości 

• możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego oraz rozwoju osobistego 

 

Prosimy osoby zainteresowane o składanie ofert na adres:  

kadry@zeelandia.pl, tel. 61 664 76 45 

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli na temat przetwarzania 

danych osobowych, zwartej pod adresem https://rekrutacja.zeelandia.pl 
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