
Jesteśmy największą polską prywatną linią lotniczą i jedną z największych linii turystycznych w Europie. 
Realizujemy połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży w ponad 30 krajach. Flota Enter Air 
składa się z 23 samolotów typu Boeing 737. Posiadamy sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, 
Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, 
Pradze i Tel Awiwie. Dołącz do naszego zespołu jako:

Wyjątkowa praca
w największej turystycznej linii 
lotniczej w Polsce

Opieka medyczna
i ubezpieczenie na życie 

Karta Multisport
i Klub Biegacza 

Bilety lotnicze
dla Pracowników
i ich rodzin

Możliwość rozwoju
i udziału w szkoleniach

Spotkania integracyjne Miejsca parkingowe

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

NASZE WYMAGANIA

Współpraca z audytorem zewnętrznym (przygotowywanie dokumentacji, aktywny udział w badaniu sprawozdań)
Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z MSSF (kwartalne, 
roczne)
Śledzenie na bieżąco zmian w regulacjach, wdrażanie nowych standardów finansowych (MSSF)
Bieżąca współpraca z Dyrektorem Finansowym oraz księgowością zewnętrzną
Weryfikacja księgowań pod kątem zgodności z MSSF
RRaportowanie i analizowanie danych finansowych na potrzeby Zarządu
Udział w tworzeniu narzędzi kontroli wewnętrznej, przeprowadzanie audytów wewnętrznych
analiza bieżących przychodów i kosztów działalności oraz przepływów pieniężnych
wspieranie usprawnień obiegu i przetwarzania informacji finansowych
aktywny udział w procesach Due Dilligence i w badaniach sprawozdań finansowych
koordynacja audytów finansowych i kontroli przeprowadzanych w firmie

Kilkuletnie doświadczenie w pracy w audycie finansowym dużych przedsiębiorstw
Doświadczenie w przygotowywaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, w tym spółek 
notowanych na giełdzie
Zaawansowana znajomość MSSF i UoR
Zaawansowana znajomość MS Excel i MS Word (mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość MS Access)
Umiejętność pracy z dużymi bazami danych oraz łączenia danych różnych źródeł
Umiejętność pracy pod presją czasu i dotUmiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania terminów
Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, audyt)
Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz na podstawie przepisów prawa – art. 221  Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 108). Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji. Mają Państwo prawo dostę-
pupu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Mają Państwo prawo również wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do kontaktu z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych: dataprivacy@enterair.pl lub daneosobowe@enterair.pl, za pośrednictwem którego mogą Państwo realizować powyższe 
prawa.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Enter Air Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74 zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok 
od czasu zakończenia aktualnej rekrutacji.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacje@enterair.pl

Główny Specjalista ds. raportowania finansowego
 i audytu wewnętrznego

Miejsce pracy: Warszawa

Pyszna kawa w biurze

Przyjazna atmosfera


