Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów internetowych (m.in.
polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, babyonline.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl) oraz wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party.
Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active. Dietetyka & Fitness).
Szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy?
Dołącz do naszego Zespołu i pokaż nam co potrafisz jako:

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum
Najważniejsze wyzwania:










Przygotowywanie zestawień kosztowych, analiz finansowych, prognoz budżetowych przy ścisłej współpracy
ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi
Udział w projektowaniu, ulepszaniu i wykorzystywaniu funkcjonalności narzędzi informatycznych
Monitorowanie terminowości i prawidłowości dostarczonych danych
Kontrola kosztów poszczególnych działów
Analizowanie wewnętrznych wskaźników finansowych
Analizowanie efektywności tytułów
Uczestnictwo w sporządzaniu zamknięcia miesiąca i roku
Uczestnictwo w przygotowaniu prognoz budżetowych
Przygotowywanie raportów i analiz ad hoc

Oczekiwania:












Wykształcenie wyższe, bądź studenci ostatnich lat studiów na kierunkach: matematyka, ekonometria
3-4 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Bardzo dobra znajomość MS Excel
Bardzo dobra znajomość systemu SAP
Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
Elastyczność i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym
Komunikatywność, w tym umiejętność słuchania
Systematyczność, dokładność, sumienność i terminowość
Samodzielność w działaniu
Dyspozycyjność
Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:












Pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia współpracy na stałe
Pracę w zespole pełnym zaangażowania i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy
Udział w ambitnych, prestiżowych projektach i wiele interesujących wyzwań zawodowych
Miłą atmosferę i otwartą, nowoczesną kulturę pracy
Dużą samodzielność działania
Ciągły rozwój w ramach narzędzi informatycznych SAP, Excel, Access
Ciągły rozwój umiejętności analitycznych
Stabilne zatrudnienie
Pakiet socjalny
Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową
Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum
Zapraszamy do przesłania aplikacji klikając przycisk aplikuj.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik
Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

