
 

 
 

   
        

 

 

Senior Accountant  Male or Female  

Damascus  
 

 

Required experience in following tasks:  

 Cash & bank management and reconciliation  

 Supervision of cashiers statements and reconciliation with accounts 

 Account Receivable management and collection supervision  

 Account Payable management according to cash flow and AR collection 

 AP analysis in order to control cost   

 Monthly Closing of accounts 

 Preparation of monthly and annual provisional cash flow sheets and weekly reconciliation 

with actual 

 Preparation of provisional Budget and P&L 

 Monthly reconciliation of provisional Financials with actual results   

 Preparation of end of year financial statements. 
 

Required education and skills:  

 University degree in accounting/finance/business. 

 3 years experience in accounting in a private large company  

 High proficiency in Accounting Software and Microsoft Office 

 Highly positive attitude; team spirit and leadership; verbal and written communication skills.  

 Attention to details, analytical and creative thinking; excellent planning and organizing skills 

 Tolerance to stress  

 Excellent command of written and spoken English  
 

Kindly send your CV’s to the following E-mail address hr@dhl.sy or to the following fax number: 

+963-11- 88288101 
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ذكر / أنثى –إعالن عن شغل منصب كبير محاسبين   
 

  دمشق
 

 

 الخبرة المطلوبة لشغل هذا المنصب وفق المهام التالية:
 

 سويات الالزمة للبنوك.الت تنظيماالدارة النقدية و 
 .االشراف على الحسابات والتسويات الخاصة بأمناء الصناديق 
 .االشراف على حسابات الزبائن والتحصيل 
 .االشراف على حسابات الموردين واوراق الدفع ومطابقة حسابات الزبائن والتحصيل 
 .تحليل تكلفة حسابات اوراق الدفع لمراقبة التكلفة 
 لحسابات.القيام بإغالق شهري ل 
 .إعداد مقارنة بين المصروف الفعلي والمخطط بشكل شهري وسنوي، على أن تكون المطابقة بشكل أسبوعي 
 .إعداد الموازنات وقائمة باالرباح والخسائر 
 .المطابقات الشهرية بين القوائم التقديرية ونتائج االعمال المالية الفعلية 
 .اعداد القوائم المالية الختامية 

 
 المطلوبة:المؤهالت 

 .درجة بكالوريوس في المحاسبة/ المالية/ االعمال 

 3 خبرة في المحاسبة لدى كبرى الشركات الخاصة. سنوات 

 سبة ومايكروسوفت اوفيس.اكفاءة عالية في برامج المح 
 .ان يتحلى بإيجابية عالية، وروح الفريق/ مهارات التواصل اللفظي والكتابي 
  التحليلي االبداعي، ومهارات التخطيط والتنظيم.االهتمام بالتفاصيل والتفكير 
 .تحمل ضغط العمل 
 .اتقان اللغة االنكيزية كتابة وقراءة 

 

 + 963-11-88288101أو عبر الفاكس:  hr@dhl.syالرجاء ارسال السيرة الذاتية على عنوان االيميل التالي: 
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