OPORTUNIDADE

Estamos

Contratando!

Analista Contábil Pleno
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento e execução das rotinas de fechamento garantindo o cumprimento do cronograma da
companhia;
Executar atividades de integrações e contabilizações da folha de pagamento, ativo imobilizado, equivalência
patrimonial, contingências, custos, etc.
Análises e Reconciliações das contas do Balanço Patrimonial, assegurando que os saldos das contas reflitam
fielmente o resultado dos fatos praticados pela empresa;
Análise de custos e variações de receitas e despesas;
Acompanhar na Elaboração das demonstrações contábeis completas trimestrais e anuais em BRGAAP e IFRS;
Acompanhamento na Análise da apuração de imposto de renda lucro Real (LALUR), teste de transfer pricing
Acompanhar na Elaborar as obrigações acessórias: ECD, ECF, IBGE, etc.
Auxiliar no Atendimento da auditoria externa (Big Four) para entrega das demonstrações contábeis com a
guarda e custódia de documentos relacionados as operações Fiscais e Financeiras;
Atendimento às diversas áreas internas no suporte contábil e regulatório.
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REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação em Ciências contábeis.
Conhecimentos em CPC e normas internacionais de contabilidade (IFRS);
Conhecimento em demonstrações contábeis e financeiras (BR GAAP e IFRS).
Experiencia comprovada em Fechamentos Mensais, Conciliações e Análises
Experiencia em Ativo Imobilizado (Aquisição, Baixa e Depreciação)
Domínio na ferramenta Excel, visão de processos e visão sistêmica (ERP)
Conhecimento no pacote office (Word, Power Point, One Note).
Hands-on, self-starter, self-motivated, pro-active.
Bom relacionamento interpessoal, alto nível de energia, raciocínio logico, perfil empreendedor
Inglês básico/intermediário.

A EMPRESA OFERECE:
•
•
•
•
•

Faixa Salarial de mercado;
Programa de PLR;
Assistência médica;
Vale Refeição;
Vale Transporte

Local: São Paulo (SP)
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