Praca, Oferty pracy

Kontroler Finansowy
Praca dla kontrolera finansowego
Nasz klient to polskie przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowe. Wytwarza i dostarcza na rynki w Polsce i za granicę produkty żywnościowe. Firma zdobyła
uznanie i od lat utrzymuje silną pozycję rynkową. Jest powszechnie rozpoznawana. Przedsiębiorstwo zaplanowało znaczące nakłady inwestycyjne na ekspansję ,
zatrudnia kolejnych pracowników. Rozbudowała m.in. nowoczesne laboratorium, uzyskała kolejne certyfikaty i wdraża wysokie standardy jakościowe i
nieprzerwanie doskonali receptury podnosząc swoja konkurencyjność na rynku. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: KONTROLER FINANSOWY
Nr ref KF/FP/2014 Miejsce pracy: Bydgoszcz Oczekiwania: 3 - 4 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z analizą finansową, raportowaniem,
budżetowaniem, analizą kosztów, współpracą z bankami, wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu księgowości, finansów, pokrewne wysoka sprawność w
obsłudze aplikacji księgowych i finansowych doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu podległego zespołu wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
nastawienie na rozwiązywanie problemów gotowość do podróży służbowych dobra znajomość języka angielskiego dyplomy ACCA, CIMA będą mile widziane
Zadania: projektowanie i kontrola realizacji budżetu rocznego i krótkoterminowego dla wszystkich spółek firmy projektowanie i wdrażanie procedury kontroli
zarządczej, w tym planowanie, sprawozdawczość, rozliczanie z osiąganych wyników nadzór nad aktualizacjami budżetu monitoring budżetu pod kątem analizy
rozbieżności sprawozdania dla zarządu i kierownictwa spółek planowanie funduszy w oparciu o budżety i prognozy analiza rentowności, ustalanie strategii
cenowych, warunków kredytowania odbiorców we współpracy z wydziałami opracowywanie procedur polityki finansowej obejmujących aktywa i pasywa spółek i
ich wdrażanie (windykacja, zarządzanie zapasami, itd.) planowanie , monitoring płynności finansowej zarządzanie analitykami w spółkach zarządzanie budżetem
przepływów gotówkowych, współpraca z bankami i instytucjami finansowymi analizy rentowności inwestycji oraz ich finansowania opracowywanie norm i
standardów kosztowych prognozowanie Pracodawca oferuje: praca w renomowanej firmie o silnej pozycji ekonomicznej i rynkowej perspektywa ciągłego
doskonalenia i rozwoju prestiż pracy na odpowiedzialnym stanowisku o kluczowym znaczeniu ( osoba raportuje wyłącznie do zarządu) motywujący system
wynagrodzenia Osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie CV na adres j.socha@sferahr.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz klauzulą: "Zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z procesem rekrutacji i selekcji realizowanych przez SFERA HR Sp. z o. o.”.
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