Spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina to jedyny
producent walcówki aluminiowej oraz jeden z największych
producentów drutów i przewodów aluminiowych w Polsce. Nasze
wyroby sprzedajemy największym światowym producentom z
rynku energetycznego, spożywczego, automotive i AGD.
Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Analityk finansowy
Miejsce pracy: Skawina
Opis stanowiska:
- analizowanie i dokumentowanie procesów biznesowych,
- przygotowywanie propozycji usprawnień i optymalizacji oraz ich wdrażanie,
- wsparcie przy działaniach sprzedażowych oraz ofertowaniu potencjalnych klientów.
- przygotowywanie materiałów do raportów i informacji przełożonych, używając wewnętrznych baz
danych oraz narzędzi zapytań oraz wewnętrznych raportów księgowych i sprzedażowych;
- analiza bieżących wyników, w tym przyczyn odchyleń od planów;
- przygotowywanie i analiza raportów sprzedażowych i kosztowych;
- udział w sporządzaniu planów finansowych, harmonogramów nakładów projektów inwestycyjnych
oraz cyklicznym prognozowaniu wyniku finansowego;
- udział w sporządzaniu projekcji finansowych oraz wycen aktywów funduszy inwestycyjnych
zamkniętych;
- przygotowywanie dokumentów w związku ze współpracą z Towarzystwami Funduszy
Inwestycyjnych;

Wymagania:

GRUPA BORYSZEW
Grupa Boryszew to
jedna z największych,
notowanych na giełdzie
polskich grup
przemysłowych
o zasięgu
międzynarodowym.
Zatrudniamy ponad
9000 osób
w 14 krajach,
na 4 kontynentach.
Jesteśmy dumni
z naszego ponad 100letniego
doświadczenia. Jako
odpowiedzialny
i solidny pracodawca,
nie boimy się
odważnych rozwiązań.

-

wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowane kierunki finanse, rachunkowość,
minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku -najchętniej spółki produkcyjnej,
znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
dobra znajomość języka angielskiego,
wysokie umiejętności analityczne i planistyczne,
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
- Motywujące warunki wynagradzania uwzględniające wyniki pracy
- Możliwości rozwoju w ramach wewnętrznego i zewnętrznego systemu szkoleń
- Niezbędne narzędzia pracy do wykonywania wszystkich zadań
- Możliwość rozwoju w ramach międzynarodowej korporacji

CV prosimy przesyłać na adres:
info@npa.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

