
 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. 

ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego Spółki 

 
Wytwórnia Filmów Oświatowych jest prężnie i nieprzerwalnie działającą od 1949 roku 

instytucją, świadczącą usługi w szerokim zakresie produkcji i edukacji filmowej. 

W ramach działalności Wytwórni zrealizowaliśmy blisko 4 500 pozycji filmowych – 

dokumentalnych, oświatowych, fabularnych i reklamowych. Posiadamy bogate 

archiwum gromadzące cenne zbiory filmowe o różnorodnej tematyce i unikatowej 

wartości historycznej i artystycznej. Na przestrzeni wielu lat wyznaczaliśmy trendy, 

tworząc niepowtarzalny styl swoich produkcji. Nie tylko aktywnie tworzymy nowe 

propozycje filmowe, ale również zajmujemy się świadczeniem usług związanych ze 

sprzedażą licencji oraz realizujemy warsztaty edukacji filmowej prowadzone przez 

profesjonalnych filmowców. W związku z szeroką działalnością Wytwórni otwieramy 

nabór na stanowisko:  

Głównego księgowego 

 

Zakres obowiązków: 

Wykonanie wszelkich prac zgodnie z przepisami prawa wyznaczającymi obowiązki 

głównych księgowych i z zasadami rachunkowości związanymi z działaniami Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym Wspólnikiem jest Województwo 

Łódzkie. Do zadań Głównego księgowego należeć będzie w szczególności: 

 prowadzenia rachunkowości jednostki; 

 wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

 dokonywania wstępnej kontroli:  

 a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 

 b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych; 

 sprawy kadrowe i płacowe; 

 prowadzenie rozliczeń realizowanych projektów kulturalnych. 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na warunkach umowy o pracę (pełen etat), 

 interesującą i satysfakcjonującą pracę w branży filmowej, 

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w dynamicznym środowisku 

Wytwórni Filmowej, 

•  możliwości rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji.  



 

 

Wymagania: 

1. Spełnienie jednego z poniższych warunków: 

 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe 

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub 

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w 

księgowości, 

 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych 

przepisów, 

 posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dobra znajomość pakietu MS Office. 

3. Mile widziana znajomość programu księgowego Enova. 

4. Obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. 

5. Samodzielność i dyspozycyjność. 

 

 

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz 

list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o 

załączenie poniższej klauzuli: 

  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. 

z o.o.” 

 


