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____________
Wiedza i umiejętności:
___________________
Jako kierownik finansowy projektów posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich, w tym: przygotowania wniosków o płatność wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki, opracowywania wyjaśnień i uzupełnień
do wniosków o płatność, planowania i aktualizacji budżetów, sporządzania zmian w planach finansowych, sprawozdawczości i monitoringu finansowego
w projektach. Na stanowisku księgowej zdobyła wiedzę i umiejętności dotyczące: księgowania dokumentów związanych z kosztami i przychodami,
księgowania operacji bankowych, rozliczania rozrachunków z pracownikami (w tym delegacji krajowych i zagranicznych), wystawiania faktur dla
pracowników, odbiorców krajowych i zagranicznych, rozliczania sprzedaży fiskalnej, naliczania i księgowania odpisów na ZFŚS oraz kosztów z tyt. opłat
PFRON, sporządzania deklaracji PFRON, prowadzenia i księgowania rejestru kasowego (złotówkowego i walutowego), prowadzenia rejestru
wyposażenia, sporządzania raportów dla potrzeb controlingu, zarządu i audytu. Brała udział w wewnętrznych kontrolach kontraktów.
Ukończyła m.in. następujące formy doskonalące:
Szkolenie „Zasady budżetowania i rozliczania dotacji ze środków UE”
Kurs samodzielnych księgowych
Szkolenie „Amerykańskie Standardy Rachunkowości w praktyce – US GAAP”
Warsztaty: „Metodologia wyliczania luki finansowej i ustalanie poziomu dofinansowania:
Warsztaty „Delegacje krajowe i zagraniczne oraz środki pieniężne wyrażone w walutach obcych”
Warsztaty „Opodatkowanie eksportu i importu usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”
Warsztaty „Pomoc publiczna ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej na lata 2007-2013 w związku z programowaniem RPO
WP na lata 2007-2013 z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń w zakresie wdrażania ZPORR”
Warsztaty „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy obowiązujące po zmianach w 2007 r.-problemy praktyczne”
Szkolenie „Sztuka prezentacji”

_______________________
Wiodąca tematyka szkoleo:
_______________________
Szkolenia z zakresu planowania wydatków w projektach i rozliczania projektów, księgowania wydatków w projektach.

