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Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο στόχο την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Accommodation and services to asylum
seekers and beneficiaries of international protection in Greece» που χρηματοδοτείται
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναζητά συνεργάτες/ριες
για την ακόλουθη θέση εργασίας:
Κωδ. Ειδικότητα
Θέσης
ΚΑ19 Λογιστής/Φοροτεχνικός

Απαραίτητα προσόντα
Αντίστοιχο πτυχίο, κάτοχος
πιστοποιητικού Α’ τάξης λογιστή,
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή
η σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:
 Επιμέλεια και εκτύπωση της μισθοδοσίας (ενδεικτικά 500 ατόμων)
 Ανάρτηση της μηνιαίας Α.Π.Δ
 Ανάρτηση του μηνιαίου Φ.Μ.Υ. και των αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών
 Καταχώρηση των στοιχείων στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
 Συμπλήρωση και ανάρτηση της Φορολογικής Δήλωσης και της Μηνιαίας
Κατάστασης Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών – Μ.Υ.Φ
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εργασιακά θέματα, σύμφωνα με την
ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία
 Γνώση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
 Ο λογιστής/φοροτεχνικός θα εξουσιοδοτηθεί από τον φορέα για να παρέχει
πάσης φύσεως φοροτεχνικές υπηρεσίες (αποδοχή μισθωτηρίων, ανάρτηση
συμβάσεων κλπ.)

In partnership with the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) and funding by the European Union.
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Διαδικασία & Ημερομηνία αποστολής βιογραφικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του φορέα nostos@ath.forthnet.gr από 22/08/2019 έως
30/09/2019, διευκρινίζοντας ότι απαντούν στην παραπάνω ανακοίνωση
συμπληρώνοντας και τον σχετικό κωδικό θέσης.
Ο φορέας θα εξετάζει τις αιτήσεις με τη σειρά που έρχονται στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και θα καλεί σε συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους μέχρι την κάλυψη
της κενής θέσης. Δικαιολογητικά θα προσκομίζουν μόνο εκείνος/η που θα επιλεχθεί
για την αντίστοιχη θέση εργασίας.

In partnership with the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) and funding by the European Union.

