
 

 

Chief Accountant / Główny Księgowy 

ERGY sp. z o.o. 
 

 

 

Ergy jest młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą prowadzącą Asset Management  

w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) w Polsce. Zarządzamy duży mi farmami fotowoltaicznymi dla klientów  

z Polski oraz międzynarodowych inwestorów. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów OZE i korzystamy  

z zaawansowanych technologicznie narzędzi do analizy danych i raportowania. Jesteśmy członkiem Solar Power Europe, 

jednego z największych stowarzyszeń branżowych na świecie. Obecnie zarządzamy projektami fotowoltaicznymi o mocy 

ok. 400 MW, a nasz zespół ma doświadczenie w projektach doradczych dotyczących aktywów OZE o mocy ponad 3 GW. 

 

Poszukujemy samodzielnej i doświadczonej osoby na stanowisko Chief Accountant / Główny Księgowy w Białymstoku, 

chętnej do podjęcia nowych wyzwań zawodowych w perspektywicznej i szybko rozwijającej się branży OZE.  

 

Profil kandydata 

Kobieta lub mężczyzna z minimum 5 letnim doświadczeniem w księgowości, która / który: 

✓ chce pracować stacjonarnie w Białymstoku (możliwość hybrydowego modelu pracy do ustalenia) 

✓ posiada ukończone studia magisterskie, preferowane z obszaru rachunkowości, finansów lub ekonomii 

✓ umie pracować samodzielnie i efektywnie organizuje swoją pracę 

✓ jest osobą komunikatywną, dokładną i sumienną 

✓ posiada dobrą znajomość pakietu MS Office (w szczególności programów Word i Excel) 

✓ posiada zaawansowaną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. C1) 

✓ mile widziana znajomość programu Symfonia 

✓ mile widziane doświadczenie i zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii 

 

Zakres obowiązków 

Zarządzanie księgowością klientów działu Asset Management, w tym: 

✓ prowadzenie ksiąg spółek zarządzanych przez Ergy 

✓ przygotowywanie sprawozdań finansowych 

✓ bieżące raportowanie oraz komunikacja z klientami zagranicznymi i krajowymi 

✓ zarządzanie czynnościami związanymi z zamknięciem miesiąca 

✓ nadzór i kontrola nad prawidłowością rozliczeń finansowych z dostawcami 

✓ przygotowywanie ewidencji oraz deklaracji PIT, VAT i ZUS 

✓ współpraca z zespołem Asset Management oraz zarządzanie zespołem księgowym 

 

Co oferujemy 

✓ Stabilne zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę lub kontrakt B2B 

✓ Atrakcyjne wynagrodzenie 

✓ Pakiet szkoleń dostosowany do planów rozwojowych 

✓ Rozwój wiedzy z rachunkowości i finansów poprzez współpracę z ekspertami 

✓ Przyjazne środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji i regularnej informacji zwrotnej 

✓ Realny wpływ na to jak wygląda ścieżka kariery 

✓ Nauka branży OZE od zespołu z wieloletnim doświadczeniem na tym rynku 

 


