
 

Toate deciziile de angajare in cadrul companiei GG sunt bazate pe evaluarea calificarilor si a experientei profesionale, raportate la cerintele 
specifice pozitiilor deschise. 

Prin trimiterea CV-ului dvs., sunteți de acord la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională aplicabilă, 
mai multe detalii gasiti accesând link-ul: https://www.gg-group.com/de/service/da te-carac ter-personal -candida ti/  

 

VI EN NA | POYSDORF  | L INZ | MI KULOV | BRECLAV |  POHORELICE | VELKE LEVARE | SIND ELFINGEN | I NGOL STADT  

MU N I CH |  TORINO |  BALTI | SHENYANG |  BANGALORE | SAN JUAN DEL RIO | S OUTHFIELD 

CONTABIL | BĂLȚI, MD 
 
 

 

Pentru consolidarea echipei noastre din Bălți, Republica Moldova, căutăm: 

 

PROFILUL CANDIDATULUI  

 Studii super ioare economice 

 Exper iență pe o poz iț ie s imilara – prezintă un avantaj 

 Cunoaș terea limbii române -  obligatoriu 

 Cunoaș terea limbii engleze  -  avantaj  

 Bune cunoș tințe în utilizarea pachetului Mic rosoft 

Of f ice 

 A bilități de comunicare și relaționare  

 Responsabilitate, spir it  prac tic , atitudine proac tivă, 

iniț iat ivă, dinamism 

 

 

RESPONSABILITĂȚI   

 Ef ec tuarea tranzacț iilor în numerar  

 Per f ec tarea deconturilor de avans 

 Introducerea documentelor pr imare ș i bancare 

 Ef ec tuarea inventarierilor periodice  

 A cordarea suportului pentru operațiunile de închidere 

a lunii 

 

 

 

COM PANIA OFERĂ 

 Dezvoltarea unei cariere într -o companie de succes 

 Salar iu motivant în conf ormitate cu cerinț ele poz iției 

 Opor tunități atractive de f ormare, ins truire ș i c reștere 

prof esională 

 Condiț ii de luc ru la s tandarde europene  

 

 

 

 

 

CUM  APLICAȚI 

Tr imiteț i CV -ul,  spec if icând poziț ia pentru care aplicaț i,  
la adresa:  HR-Moldova@gg-group.com 

 
ICS”GG Cables  & Wires  EE”  SRL  

Str . A erodromului nr .1, Mun. Bălț i.  

w ww.gg-group.com 

GG Group es te un bus iness  de f amilie la nivel 

global, care dezvoltă ș i produce cabluri ș i cablaje 

de înaltă calitate pentru transmiterea de date ș i 

energie în domeniul auto ș i indus tr ial.  Luc răm cu 

pas iune, inspirație ș i energie pentru a dezvolta și 

liv ra cea mai bună soluț ie pentru c lienții noș tri,  

or icând au nevoie de noi.  

A lă tură-te unui mediu de luc ru dinamic  ș i f lex ibil  

care va permite valor if icarea ș i dezvoltarea 

competențelor  tale! 
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