
 
Oddział Maflow w Tychach, jest firmą o globalnym zasięgu, będącą jednym z największych 

producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia 

na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami naszych produktów są największe 

światowe koncerny samochodowe. Posiadamy zakłady produkcyjne w Europie, Azji i Ameryce 

Południowej. 

 

Aktualnie do Działu Finansów poszukujemy osoby na stanowisko: 

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA  

w Dziale Zobowiązań lub Należności 

Miejsce pracy: Tychy 

 

Opis stanowiska: 

• Księgowanie i kontrola transakcji księgowych (faktury magazynowe, kosztowe, inwestycyjne, operacje na 
księdze głównej); 

• Monitorowanie stanu przeterminowanych należności; 

• Analiza otwartych pozycji na kontach klientów; 

• Rozliczanie i księgowanie delegacji służbowych; 

• Kontakt z klientami, weryfikacja i rozwiązywanie problemów;  

• Wsparcie podczas zamknięcia miesiąca; 

• Przygotowanie raportów GUS, NBP 

• Udział w inwentaryzacji zapasów; 

• Współpraca z Audytorami. 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (rachunkowość i finanse); 

• Min. 2-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku (w Biurze Rachunkowych, firmie produkcyjnej)  

• Język angielski – komunikatywny w mowie i piśmie; 

• Znajomość zasad rachunkowości; 

• Znajomość przepisów VAT, CIT 

• Znajomość MS Office; 

• Mile widziana znajomość programu SAP; 

• Dobra organizacja pracy; 

• Terminowość, odpowiedzialność; 

• Komunikatywność, zaangażowanie. 

 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia; 

• Ciekawą pracę w renomowanej firmie z branży motoryzacyjnej o zasięgu międzynarodowym; 

• Udział w rozwoju standardów w organizacji; 

• Benefity (karta sportowa, karta lunch pass, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie nauki); 

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne; 

• Pracę w dynamicznym środowisku. 
 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca.map@maflow.com z dopiskiem 
w tytule maila „Księgowa/Księgowy. 
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Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę: 

 
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Boryszew S.A. Oddział Maflow w 

Tychach, ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej niż na okres 6 miesięcy 
od zakończenia procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną 

Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach” 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 


