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Сайт поиска работы №1 в Украине

Резюме от 10 ноября 2020

Ищенко Виктория Викторовна
Головний бухгалтер, зам. гол. бухгалтера
Неполная занятость, удаленная работа.
Возраст:

36 лет

Город:

Киев

Готов переехать в: Обухов

Контактная информация
Соискатель указал телефон, эл. почту и адрес.
Получить контакты этого резюме можно на странице https://www.work.ua/resumes/382663/

Дополнительная информация
РЕЗЮМЕ
Іщенко Вікторії Вікторівни
Посада: головний бухгалтер
Дата народження :02.04.1984р.,Київська обл. м. Обухів
Контактний телефон: моб. (см. выше в блоке «контактная информация»)
Національність : Українка
Сімейний стан: неодружена
Освіта:
2014 р- закінчила курси по МС(Б)У –трансформація підприємства.
2010р- 2012р. – ” Сумський національний аграрний університет”- спеціаліст за спеціальністю „фінанси та
кредит"
2008р.- 2010 р. - "Сумський національний аграрний університет"- бакалавр за
спеціальністю " фінанси та кредит"
2001-2003р.р.- Київський авіаційний технікум,кваліфікація –молодший спеціаліст
- економіст за спеціальністю „ Економіка підприємництва”
1991-2001р.р.- навчання в середній школі
Досвід роботи :
14.07.2013р- по теперішній час ПрАТ "Космос", ТОВ "ПК Відродження", ФОП Крупа В.П., ФОП Мельник
Є.В.
Посада – головний бухгалтер
26.03.2012- 11.07.2014р.- ТОВ"Сезони СПА"
Посада –головний бухгалтер
10.06.2009р- 26.03.2012р. Обухівська філія ПАТ "Українська страхова компанія" Гарант-Авто"
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Посада- Головний бухгалтер.
30.06. 2008 р- 10.06.2009р.- Київська філія ВАТ КБ „ Промекономбанк”
Посада– касир
2006-2008р.р.- КРУ ТОВ „ Укрпромбанк”
Посада- касир відділення №30 м.Обухів
2004-2006р.р.- магазин „ Люкс- подарунки”, м. Обухів
Посада – продавець консультант
2003-2004р.р.- Київське державне об’єднання „ Київ ліс”
Посада – касир
Досвід роботи :
Повне комплексне ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємстві:
- облік банківських і касових операцій, валютні операції;
- оформлення ліцензій,патентів,реєстрація РРО;
- складання калькуляційних карт, розрахунок собівартості блюд,інвентаризації;
- контроль дебіторської та кредиторської заборгованості, складання актів звірок;
- облік основних засобів(прибуття,введення в експлуатацію, нарахування амортизації, поліпшення,
вибуття);
- складський облік ( контроль за оприбуткуванням, вибуттям, списанням ТМЦ, облік повернення товарів,
інвентаризація);
- нарахування і виплата заробітної плати;
- кадровий облік (табель,штатний розклад, накази по кадрам,трудові книжки);
- оперативний облік ПДВ( перевірка правильності складання податкових накладних,розрахунків
коригування,розподіл ПДВ, реэстрація податкових накладних в ЄРПН;
- складання звітності по заробітній платі (ФСС з ТВП, ФССНВ,форма 1ДФ, єдиний внесок;
- складання податкової звітності (ПДВ,податок на прибуток, екологічний податок, податок по
надрам,податок на землю,звіт РРО -3ВР, декларація акцизного податку, податкова декларація платника
єдиного податку ФОП));
- складання статистичної та фінансової звітності;
- охорона праці;
- грузоперевозки;
•Ведення бухгалтерського та податкового обліку"з нуля",відновлення обліку.
• Ведення бухгалтерського та податкового обліку одночасно на кількох підприємствах.
• Володіння комп"ютерними програмами:
-1С: Підприємство7.7 (Конфігурація"Торгівля+склад для України");
- 1С: Підприємство 7.7(Конфігурація "Бухгалтерський облік для України");
- 1С: Підприємство 8.1Форт поліс ;
- 1С: Підприємство 8.1 Общепіт для України;
-1С: Підприємство 8.2 (Конфігурація "Управління торговим підприємством для України);
- Клієнт банк;
- ASOI, Sirael. АРМ Звіт Страхувальника; БЕСТ Звіт. М.e.doc,податкова Звітність, електроний кабенет
платника податків, Сота, FreeZvit, програма "Вчасно";
Вміння:
- Вільне володіння українською , російською мовами ; початкові знання англійської .
Особисті якості :
Вважаю себе наполегливою і здатною знайти спільну мову з будь - якою людиною; готова виконувати
доручену мені роботу відповідально , ретельно і кваліфіковано . Гарантую високу самовіддачу , а також
акуратність , точність і грамотність виконання запропонованої Вами роботи. Шкідливих звичок не маю.
Водійське посвідченя

Резюме размещено по адресу: www.work.ua/resumes/382663
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