Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym
i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla
pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU
Nr Ref.: Kontroling/WAW Miejsce pracy: Warszawa

Czego oczekujemy:
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego o specjalności finanse/rachunkowość,
Znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
Umiejętności analitycznego myślenia,
Terminowości i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 - warunek konieczny,

•

Doświadczenia w pracy w dziale księgowości lub kontrolingu

•

Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel) – warunek
konieczny,
Umiejętności formułowania pytań i znajdowania odpowiedzi,
Chęci uczenia się, rozwoju i komunikatywności.

•
•

Za co będziesz odpowiedzialny/a:
•
•
•
•
•
•

Analiza wyników finansowych i operacyjnych,
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych i innych raportów dla Centrali Spółki,
Sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby spółki,
Udział w procesie budżetowania, kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń od budżetów,
kontrola kosztów, przygotowywanie komentarzy dla Zarządu,
Przygotowywanie informacji zarządczych oraz prezentacji,
Przygotowywanie zestawień ad hoc na potrzeby wewnętrzne oraz dla Centrali.

Co oferujemy:
•

Możliwość rozwoju i zdobywania praktycznego doświadczenia w dziale kontrolingu w
międzynarodowej firmie,

•

Grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,

•
•
•
•
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pracę w zgranym zespole,
Odpowiednie narzędzia pracy,
Możliwość pracy zdalnej w systemie hybrydowym,
Dofinansowanie nauki języka angielskiego.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni
od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling
Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
-

mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej
wycofaniem”.

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

