
 
 

Firma RAD-POL od kilkudziesięciu lat łączy sztukę włoskich mistrzów stylowego wzornictwa 

meblowego z solidnym polskim wykonaniem. Jest dystrybutorem i producentem ekskluzywnych mebli 

stylowych. Posiada w swojej ofercie tysiące wzorów i kolorów tkanin dekoracyjnych i obiciowych. 

 

 

W związku dynamicznym rozwojem aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:  

 

Kierownik administracyjno-finansowy 

 

Lokalizacja: Pruszków k. Warszawy 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało: 

• monitorowanie i kontrolowanie pracy biura,  

• nadzór nad dokumentacją kadrowo-płacową 

• dokonywanie i kontrolowanie płatności polskich i zagranicznych 

• nadzorowanie terminowości zobowiązań i należności 

• analiza i kontrola kosztów salonów oraz ich optymalizacja 

• kontrola dokumentów magazynowych, handlowych i finansowych wystawionych w programie 

WF-MAG 

• nadzór nad umowami współpracy, najmu, dostawcami mediów 

• nadzór nad stanami magazynowymi wszystkich działów firmy 

• tworzenie i wprowadzanie procedur wewnętrznych 

• ścisła współpraca z biurem rachunkowym, kancelarią prawną, firmami windykacyjnymi, firmą 

informatyczną, ubezpieczycielami, bankami 

 

Od kandydatów wymagamy: 

• Komunikatywności, otwartości i zdolności organizacyjnych 

• Biegłej obsługi komputera, programów biurowych (pakiet MS Office) oraz programu 

magazynowego Wf-Mag 

• Sumienności, rzetelności, dokładności i terminowości 

• Doświadczenia na podobnym stanowisku 

• Wiedzy z zakresu rachunkowości  i finansów 

• Praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, 

• Znajomości programu Płatnik 

 

Oferujemy: 

• Merytoryczne wsparcie w pierwszych miesiącach pracy 

• Niezbędne narzędzia pracy 

• Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  

• Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@rad-pol.com.pl  

lub kontakt telefoniczny: 22/758 66 69. 

 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RAD-POL SP. Z O.O. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." 

 


