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CV

Danuta Stundžienė

 

 GIMIMO DATA 1973.07.08 (43m.)

 TELEFONO. NR. +37068750670

 GYVENAMOJI VIETA Vilnius

 EL. PAŠTAS Danuta.Stundziene@gmail.com

Prisistatymas

Aš turiu aukštąjį universitetinį ekonomikos ir finansų išsilavinimą. Vyr. finansininkės darbą dirbu 17 metų. Turiu darbo

patirtį prekybinėje, gamybinėje ir eksportuojančioje įmonėje. Esu išlaikiusi buhalterio profesionalo egzaminus ir turiu

atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą. Mano pagrindinės profesinės savybės - sąžiningumas, atsakingumas, lojalumas,

komunikabilumas. Turiu gerus analitinius ir organizacinius gebėjimus. Mano tikslas - užtikrinti teisingą ir tikslią

buhalterinės ir finansinės apskaitą įmonėje.

Išsilavinimas

 

2004 - 2007

 

1991 - 1994

Darbo patirtis

 

2008.09 - Dabar

Vilniaus universitetas, bakalauro laipsnis

Ekonomika ir finansai

Vilniaus aukštesnioji ekonomikos mokykla, aukštesnysis / profesinis

išsilavinimas

Buhalterė

Vyriausioji finansininkė

Termomatika, UAB

DARBO POBŪDIS

Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymas ir kontrolė nuo pirminių dokumentų iki ataskaitų

pateikimo valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas įmonės vadovams

ir bankams.

Valdymo apskaitos metodikos sukūrimas, diegimas, įgyvendinimas ir kontrolė. Vadovybės

konsultavimas finansiniais ir mokestiniais klausimais. Dalyvavimas įmonės biudžeto

sudaryme.

Darbo užmokesčio apskaita. Skolų suderinimai. Įmonės draudimas: civilinės

atsakomybės, automobilių parko draudimas, laidavimų ir garantijų draudimas, kt.

Įmonės veikla - statybos darbų sektorius.
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2002.02 - 2008.09

 

1999.01 - 2001.12

Kalbos

Darbas kompiuteriu

Kita informacija

 PAGEIDAUJAMAS ATLYGINIMAS (NETO) nuo 1.500 €

 VAIRAVIMO TEISĖS NUO 1995.04 (B kategorija)

 ASMENINĖS SAVYBĖS Iniciatyvi, darbšti, kūrybiška

 POMĖGIAI Grožinė literatūra, kelionės

Kursai, seminarai

Vyriausioji finansininkė

Husas, UAB

DARBO POBŪDIS

Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymas ir kontrolė nuo pirminių dokumentų iki ataskaitų

pateikimo valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas įmonės vadovams

ir bankams. Darbo užmokesčio apskaita, draudimas.

Įmonės veikla - didmeninė prekyba.

Vyriausioji finansininkė

Viltaura, UAB

DARBO POBŪDIS

Įmonės veikla - transporto paslaugos

Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymas ir kontrolė nuo pirminių dokumentų iki ataskaitų

pateikimo valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas įmonės vadovams

ir bankams. Darbo užmokesčio apskaita.

 Lietuvių gimtoji

  Rusų kalbu puikiai rašau gerai

 Agnum Nuo 1 iki 3 metų

 Stekas Daugiau nei 3 metai

 Wisma Business Daugiau nei 3 metai

 Word; Exel Daugiau nei 3 metai
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2016 m. 1 diena

 

2015 m. 1 diena

 

2015 m. 1 diena

Narystė

 

2008 - 2016

Rekomendacijos

2015 m. FA sudarymas, 2016 m. mokesčių pakeitimai

Ataskaitų pildymas, mokesčių ir apskaitos pakeitimai 2016 m.

Organizatorius: UAB "Moeksčių srautas"

Turiu kursų baigimo sertifikatą

Mokesčių ir apskaitos naujovės

Mokesčių ekspertų rekomendacijos 2015-2016 m.

Organizatorius: Countline

Turiu kursų baigimo sertifikatą

Buhalterija be konfliktų

Psichologinis klimatas įmonėje. Situacijų sprendimo būdai.

Organizatorius: LBAA

Turiu kursų baigimo sertifikatą

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

Narė

 PASIEKIMAI Dalyvauju asociacijos veikloje.

Petras Ramanauskas

UAB "Interauditas", auditorius

 RYŠYS Kita

 EL. PAŠTAS Petras@interauditas.lt

 TELEFONAS +37069837183


