
ТРЗ СПЕЦИАЛИСТ  

 

Счетоводна къща ПОЛИ 2003 е създадена през 2003г. Дейността на фирмата се извършва в областта 

на финансови и счетовдни услуги.  

Месторабота гр.София,кв.Гоце Делчев, отлични условия за работа, използван програмен продукт  

Факт/ ТРЗ/. 

 

Фирмата предлага: 

- Постоянна трудова заетост при петдневна работна седмица; 

- Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера; 

- Фирмено обучение; 

- Отлични възможности за развитие. 

 

Изисквания: 

- Отлични компютърни умения; 

- Познаване на действащото законодателство; 

- Отлични аналитични и комуникативни умения;  

- Конфиденциалност и лоялност; 

- Желание за професионално развитие; 

- Документ за завършено висше образование/може и бакалавър/; 

- Умение за работа в екип; 

- Владеене на чужд език/предимство/; 

- Шофьорска книжка/предимство/. 

 

Задължения:  

- Личен състав, изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, договори за управление 

и контрол, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, заповеди за платен и неплатен 

отпуск, ведомости за начисляване на трудови възнаграждения; 

- Регистрация в НАП на трудови договори, подаване на декларация 1 и 6 и други; 

- Изготвяне на декларация и регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП; 

- Изготвяне, деклариране и получаване на Осигурителни книжки за Управители на дружества с 

Договор за управление и контрол и самоосигуряващи се лица oт НОИ; 

- Изготвяне на Договори за изработка, поръчка или услуги по ЗЗД и ТЗ и хонорар, сметки за 

изплатени суми; 

- Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред и Вътрешни правила за формиране на работната 

заплата, посредничество със Служби по трудова медицина; 

- Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда; 

- Регистриране на представените болнични листове в НОИ, Водене на регистър на представените 

болнични листове 

- Попълване на Осигурителни и трудови книжки, удостоверения за трудов стаж, служебни бележки; 

- Сътрудничество при ревизии от НОИ; 

 

Възнаграждение  

-по договаряне  

 

Ако отговаряте на горепосочените изисквания, моля изпратете своята детайлна автобиография на 

български език на имейл :  

 

p.nikolova_poli2003@abv.bg 

 

Ще се свържем в кратък срок само с одобрените по автобиография кандидати. 

  

 


