
Jesteśmy częścią amerykańskiego koncernu 
Quad/Graphics. Posiadamy 3 zakłady produkcy-
jne w Polsce (w Wyszkowie, i Radzyminie, koło 
Warszawy) oraz biura sprzedaży znajdujące się 
w ośmiu krajach w Europie (m.in. w Francji, Wiel-
kiej Brytanii czy Szwecji). Posiadamy ugruntow-
aną pozycję na rynku i zajmujemy się drukiem 
takich tytułów, jak m.in.: „Polityka”, „Newsweek”, 
„Forbes”, „Elle” i „National Geographic”.

Ponadto posiadamy rozwijające się Centra 
Usług Wspólnych (SSC), które obsługują firmę 
globalnie i realizują procesy umożliwiające 
osiągać cele biznesowe. Nasi specjaliści wspier-
ają firmę w takich dziedzinach jak: logistyka, 
zakupy, finanse i księgowość, IT, grafika komput-
erowa.

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Miejsce pracy: Wyszków
Pełny etat

Obowiązki:

•  wery�kacja i księgowanie dokumentów z różnych obszarów zgodnie 
  z wewnętrznymi standardami i obowiązującymi przepisami,
• czynny udział w miesięcznych / rocznych zamknięciach,
• rozliczanie faktur zakupu,
• fakturowanie klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
• kontakt z klientem i wewnętrznymi działami �rmy (w USA),
• przygotowywanie raportów.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse, Rachunkowość),
• 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
  (mile widziane w �rmie produkcyjnej),
• znajomość języka francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodną
  komunikację (praca na systemie księgowym w języku francuskim),
• znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS O�ce (w szczególności Excel),
• mile widziana znajomość systemu SAGE i ERP.

Oferta:

• przyjazna atmosfera pracy,
• możliwość pracy w międzynarodowej korporacji, 
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość skorzystania z karty medycznej i sportowej 
  na preferencyjnych warunkach,
• możliwość podnoszenia kwali�kacji zawodowych, szkolenia zewnętrzne 
  i wewnętrzne,
• 3-5 dniowe wyjazdy służbowe do Paryża raz w miesiącu.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV 
na adres: mrojek@quadgraphics.pl 

Prosimy o załączenie do CV poniższej klauzuli: “Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Quad/Graphics Europe sp. 
z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej 120, 
moich dan¬ych osobowych zawartych w moim CV dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Biurowy z j. 
angielskim (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883. 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych na potrzeby innych rekrutacji 
przeprowadzanych w przyszłości”.


