ANALITYK FINANSOWY W ZESPOLE
CONTROLLINGU FINANSOWEGO
(Wrocław)
KRUK to nr 1 w branży zarządzania wierzytelnościami. Stanowimy zgrany i skuteczny zespół.
W związku z dynamicznym rozwojem spółki poszukujemy ludzi zaangażowanych i kreatywnych.
Oferujemy możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach oraz szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe.

Przyjdź do nas! Warto ponieważ:

















Jesteśmy Departamentem Controllingu Finansowego dużej, dynamicznie rozwijającej się firmy.
Zajmujemy się controllingiem i finansami całej Grupy Kapitałowej.
Uczestniczymy w procesie konsolidacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej.
Tworzymy biznesplany oraz prognozy krótko- i długoterminowe.
Sporządzamy analizy opłacalności projektów inwestycyjnych.
Wspieramy i nadzorujemy procesy budżetowania, raportowania wyników i analizowania odchyleń
od budżetu. Ściśle współpracujemy z menedżerami Grupy w procesie zarządzania wynikami.
Sporządzamy analizy finansowe wraz z interpretacją danych, wnioskami i rekomendacjami – nasze
analizy są kierowane do menedżerów, Zarządu i Rady Nadzorczej.
Tworzymy narzędzia controllingowe, które wykorzystujemy w naszej codziennej pracy.
Współpracujemy w tym zakresie z Departamentem Rachunkowości oraz IT.
Nasze zadania są tak definiowane, abyś mógł uczestniczyć w nich od początku do końca.
U nas zobaczysz związek między swoją pracą, a decyzjami podejmowanymi przez Zarząd Grupy.
Będziesz mógł pokazać co potrafisz. Pozostawimy Ci możliwość wykazania się inwencją i
kreatywnością.
Nie będziesz musiał polegać tylko na sobie i google’ach, będziesz pracował w miłej atmosferze, w
towarzystwie osób chętnych do współpracy.
Zadbamy o Twój rozwój zawodowy – organizujemy szkolenia, uczestniczymy w wielu ciekawych
projektach.
Jeśli zechcesz, zadbamy też o Twoją sprawność fizyczną oraz zdrowie – dofinansujemy Ci karnet
na siłownię/basen/fitness (nielimitowany wstęp do wielu obiektów w Polsce) oraz zagwarantujmy
prywatną opiekę medyczną.
U nas znajdziesz stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę w stabilnej firmie.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:








Masz wyższe wykształcenie finansowe, ekonomiczne lub pokrewne.
Posiadasz co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku analityka finansowego.
Posiadasz bardzo dobrą praktyczną znajomość MS Excel i potrafisz sprawnie się nim posługiwać.
Lubisz i potrafisz sporządzać analizy i wyciągać trafne wnioski.
Znasz bardzo dobrze zasady rachunkowości i umiesz je wykorzystać w pracy.
Jesteś kreatywny i nie boisz się wyzwań.
Znasz język angielski.

Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas swoją aplikację!
http://pl.kruk.eu/praca/oferty-pracy/

