
JARPAK Sp. z o.o. istnieje od ponad 20 lat. 

Jesteśmy jednym z liderów w branży producentów opakowań z tektury falistej na Dolnym Śląsku. 

Wytwarzamy opakowania spełniające najsurowsze wymagania rynku, poczynając od tych najprostszych, po 

najbardziej skomplikowane. 

Działamy w dwóch rozwijających się zakładach w Paczkowie i Świdnicy. 

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Samodzielna Księgowa / Główna księgowa 

Miejsce pracy: Paczków 

 

Opis stanowiska: 

 dekretowanie faktur kosztowych w systemie FK 

 księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów, amortyzacji oraz pozostałych dokumentów związanych 

z poprawnym zamknięciem miesiąca 

 przygotowywanie i wysyłka JPK- VAT 

 sprawozdania do GUS 

 przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych 

 monitorowanie poziomu należności i zobowiązań handlowych 

 nadzór nad obiegiem dokumentów w firmie 

 miejsce pracy: Paczków, woj. opolskie 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub kursy potwierdzające posiadane kwalifikacje 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, prowadzącej pełną księgowość - 

minimum 5 lat 

 praktycznej znajomości bieżących przepisów prawa podatkowego (VAT, CIT), znajomość ustawy o 

rachunkowości 

 umiejętności pracy w zespole 

 dokładności, skrupulatności i sumienności w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętności samodzielnej 

realizacji zleconych zadań i ustalania priorytetów 

 znajomości systemu Comarch ERP oraz pakietu MS Office 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 możliwość awansu na główną księgową od stycznia 2022 r. 



 samodzielne i odpowiedzialne stanowisko w przyjaznej firmie, 

 atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności, 

 pracę w zgranym i otwartym zespole. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@jarpak.com 

 
Uwagi formalne: 

1. W przesłanych dokumentach aplikacyjnych umieść następującą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych: „Wyrażam 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). Wyrażona przeze mnie zgoda dotyczy obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji realizowanych w 
terminie późniejszym”; 

2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi warunki określone w niniejszym ogłoszeniu; 
3. Spełniając wymagania prawne związane z ochroną Twoich danych osobowych informujemy, iż: 

Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: 
Zakład Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK Sp. z o.o., 48-370 Paczków, ul. Sienkiewicza 14. 
Możesz kontaktować z pełnomocnikiem ochrony danych osobowych pod adresem wskazanym na naszej stronie internetowej.  
Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie.  
Zakład Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli 
wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie 
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). 
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyznaczeni do realizacji procesu rekrutacji pracownicy Zakładu Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK 
Sp. z o.o. 
Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  
W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą one wykorzystywane aż 
do czasu całkowitego zamknięcia procesu rekrutacyjnego. 
Masz prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c) ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, d) usunięcia danych osobowych, e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne. 

 

 


