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/KA DS. CONTROLLINGU FINANSOWEGO
Nr Ref.: Controlling/WAW

Miejsce pracy:

Warszawa

Czego oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego o specjalności finanse/rachunkowość,
Znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
Doświadczenia w dziale księgowości/kontrolingu,
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office ( w szczególności Excel),
Umiejętności analitycznego myślenia,
Terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań,
Dociekliwości, solidności, zaangażowania oraz dokładności,
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 doświadczenia w stabilnej i rozwijającej się międzynarodowej firmie,
umowę o pracę,
grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,
pracę w młodym i zgranym zespole,
odpowiednie narzędzia pracy.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie / na
adres e-mail:

rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy przez firmę Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833". Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

