
Olena Puzanova

Doświadczenie

Wykształcenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze
mnie stanowisko.

2017-09  
- 2022-08

Główna księgowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "I.T.C.A.", Kijów

Przygotowywania miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych
Uzgadnianie i analiza sald kont księgi głównej w prowadzonym zakresie
Księgowość importu, komunikacja z urzędami celnymi, brokerami,
logistykami.
Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian w przepisach prawa
Księgowanie faktur zakupu i kontrola obiegu dokumentów
Współpraca z US i ZUS, a także innymi instytucjami zewnętrznymi
(GUS)
Przygotowywanie deklaracji PIT, CIT, VAT, ZUS, GUS
Przygotowanie i złożenie dokumentów do uzyskania pożyczki
Kontrola racjonalnego wykorzystania zasobów materialnych i
finansowych przedsiębiorstwa
Prawidłowe naliczanie i terminowe  przekazzwanie podatków i opłat do
budżetu, składek ZUS
Kontrola nad windzkacją w ustalonuch terminach należności i spłatą
zobowiązań

2016-04  
- 2017-10

Księgowa

Przedsiębiorca indywidualny Ustich Olena Hryhorivna, Kijów

Kontrola nad zapewnieniem przedsiębiorstwu wszystkiego, co
niezbędne do aktywnego funkcjonowania 
Wykonywanie różnych zadań kierownictwa przedsiębiorstwa
Przygotowywania miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych
Przygotowywanie deklaracji PIT, CIT, VAT, ZUS, GUS
Współpraca z US i ZUS, a także innymi instytucjami zewnętrznymi
(GUS)
Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
Księgowanie faktur zakupu i kontrola obiegu dokumentów

2018-08  
- 2018-09

Terapeuta masażu twarzy

Salon Centrum Rozwoju Biznesu „Partner+”, Kijów

2018-06  
- 2018-08

Universal Masseur

Salon Centrum Rozwoju Biznesu „Partner+”, Kijów

2014-09  
- 2016-02

Rachunkowości i audytu, Magister

Państwowa Wyższa Szkola Ekonomiczno-Technologiczna
Transportu, Kijów

Dane osobowe

E-mail
lenchuk_p@ukr.net

Numer telefonu
+48792524572

Adres
ul.Kępa 1L/10  
41-219 Sosnowiec 

Data urodzenia
1993-05-09

Viber
+380631517779

Umiejętności

Pakiet Office (Word, Excel,
PowerPoint)

Program księgowy 1С.

Program składania sprawozdań do
organów kontrolnych M.E.Doc,
COTA, FreeZvit

Kompilacja różnego rodzaju
kontaktów (wynajem, kupno-
sprzedaż, import)

Usługi księgowe dla firm zajmujących
się sprzedażą towarów i budową
domków

Studia lecencjackie i magisterskie z
wyrożnieniem.

Masażysta ciała i twarzy.

Prawo jazdy – kat. B



Kursy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze
mnie stanowisko.

2010-09  
- 2014-06

Rachunkowości i audytu, Licencjat

Państwowa Wyższa Szkola Ekonomiczno-Technologiczna
Transportu, Kijów

2016-08   Kurs "MS Excel. Poziom profesjonalny"

2019-02   Podstawy rachunkowości kurs 1C: Rachunkowość 8.
Główny księgowy: Sprawozdawczość finansowa i
podatkowa. Raportowanie elektroniczne

2018-08   Kurs szkolenia teoretycznego i praktycznego w ramach
programu Universal Masseur. Kurs terapeuty masażu
twarzy.

2022-10   Kurs języka polskiego na poziomie podstawowym
(stacjonarnej przez The Link Szkołę Języków Obcych i
Komunikacji Międzykulturowej Sp.z.o.o.)

Języki obce

Praktyka szkoleniowa w dziale
księgowości zakładu koparek

Organizacja, szybkie uczenie się,
towarzyskość, uważność,
odpowiedzialność, dokładność,
rozwinięte logiczne myślenie,
umiejętność pracy z dużą ilością
informacji.

Ukraiński - C2

Rosyjski - C2

Polski w trakcie nauki języka - A1


