Gerda Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki w dziedzinie produkcji drzwi, zamków, okuć oraz bram
garażowych poszukuje pracownika do centrali spółki w Sokołowie k/Warszawy na stanowisko:

Kontroler Operacyjno-Finansowy
Miejsce pracy: Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 15

Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analiza i kontrola finansowych i niefinansowych wskaźników efektywności oraz kosztów operacyjnych
Kontrola operacji w pionach logistyki i produkcji, w szczególności wydawania i rozliczania materiału
Kontrola prowadzenia gospodarki magazynowej
Kontrola planowania procesów i zasobów ludzkich wraz z wyciąganiem wniosków i inicjowaniem działań
mających na celu poprawę wyników
Sporządzanie raportów na potrzeby działów i spółki
Udział w tworzeniu budżetu oraz weryfikacja jego realizacji
Ścisła współpraca z fabrykami w celu zrozumienia wewnętrznych procesów produkcyjnych oraz z celu
poprawy wydajności i terminowości
Inicjowanie i monitorowanie działań naprawczych
Uczestniczenie w projektach usprawniających procesy w Spółce
Utrzymanie i bieżące aktualizowanie baz danych

Wymagania :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie wyższe kierunkowe (Ekonomia, Finanse, Kontroling)
Minimum 2 letnie doświadczenie w kontrolingu w firmie produkcyjnej
Doświadczenie w zakresie systemu ERP (znajomość Comarch XL będzie dodatkowym atutem)
Biegła znajomość MS Excel (poziom zaawansowany)
Praktyczna znajomość metod kalkulacji kosztów na potrzeby działalności produkcyjnej, kontrolingu produkcji
oraz budżetowania
Umiejętność analitycznego myślenia
Samodzielność w działaniu , komunikatywność, dokładność, terminowość

Wybranym kandydatom oferujemy:
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
i umiejętności
Możliwość szkoleń i rozwoju
Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku, nagrody jubileuszowe, opieka medyczna,
dofinansowanie pakietów sportowych i inne

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV poprzez formularz zgłoszeniowy.

Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

