Obecnie do naszej firmy poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. controllingu
Miejsce pracy: Mogilno
Nr ref.: 1/2018/Audyt
Obowiązki:





przygotowywanie cyklicznych analiz oraz zestawień ad-hoc dot. wyniku finansowego
firmy i poszczególnych jej jednostek (analizy sprzedaży, marż, kosztów);
pomoc w rozwoju systemu zbierania i przepływu danych oraz bieżąca kontrola nad
poprawnością jego funkcjonowania;
budżetowanie wyników finansowych firmy i kontrola realizacji budżetu, analiza odchyleń;
delegacje służbowe w celu przeprowadzenia audytu.

Wymagania:









min. 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z controllingiem, raportowaniem;
wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii bądź pokrewne;
dobra znajomość zasad rachunkowości;
znajomość programów pakietu Microsoft Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel;
umiejętność przejrzystej prezentacji danych;
wysokie zdolności analityczne;
komunikatywność, zdolności samoorganizacji, samodzielność;
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:





zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, która jest liderem w swojej branży;
umowę o pracę;
atrakcyjne wynagrodzenie;
możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem
motywacyjnym i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mailowy:
kadry-rekrutacja@chemirol.com.pl
z dopiskiem w tytule 1/2018/Audyt

Aplikując na niniejsze ogłoszenie, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o. moich danych
osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i
zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku,
w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje dane
osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także
udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec
mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby – w razie
ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan
spełnia wymagane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w PUH
„CHEMIROL” Sp. z o.o. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie będzie
możliwy Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zachęcamy również Panią/Pana do wyrażenia zgody na udział w ewentualnych
przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, poprzez dodanie w treści życiorysu (CV)
klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w ewentualnych przyszłych
postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o.”.
Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji pod
adresem: www.chemirol.com.pl/dane-rekrutacja.

