Finance Manager
Nr ref.: 1335
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: firma proponująca usługi w obszarze marketingu i komunikacji dla biznesu
Data publikacji: 2013-12-06
Wyzwania:
zarządzanie funkcją finansową firmy: cash flow, optymalizacja struktury kosztów,
przygotowywanie biznes planów dla nowych przedsięwzięć, zapewnienie odpowiedniego
funkcjonowania księgowości (system, operacje księgowe, płatności, deklaracje),
raportowanie, monitorowanie realizacji budżetów dla wszystkich business unitów, wybór
wskaźników wspierających ocenę i prognozę sytuacji finansowej firmy,
uczestnictwo w spotkaniach Zarządu,
zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji,
zarządzanie kilkuosobowym działem finansowo-księgowym,
gwarantuje przestrzeganie lokalnych i organizacyjnych wymogów finansowych,
zapewnienie efektywnych i dostosowanych do potrzeb organizacji procesów oraz dobieranie
adekwatnych rozwiązań,
zarządzanie relacjami z partnerami zewnętrznymi,
antycypacja, inspiracja, aktywnie wychodzenie z propozycjami.
Profil Poszukiwanego Kandydata:
min 6 lat doświadczenia w pracy na stanowisku finansowo-biznesowym(kontroler finansowy,
business controler, finance manager),
znajomość finansowych mechanizmów firmy: cash flow, budżet,
świadomość biznesowa, rozumienie potrzeb biznesu i umiejętność budowania relacji z
zarządem i właścicielami firmy,
umiejętność efektywnej komunikacji w organizacji,
rozumienie problematyki Zarządu, myślenie biznesowe (wskaźniki, przekładanie wyzwań
biznesowych na wskaźniki finansowe),
umiejętność argumentacji biznesowej dla proponowanych rozwiązań,
doświadczenie w wdrażaniu projektów optymalizujących: przepływ informacji finansowych,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na skuteczną komunikację w
międzynarodowym środowisku,
doświadczenie w pracy w dużych organizacjach (znajomość standardów korporacyjnych),
wykształcenie wyższe,
naturalna pewność siebie połączona z pokorą,
asertywność połączona z umiejętnością budowania relacji,
dopasowanie do kultury organizacyjnej: innowacyjność, przedsiębiorczość, elastyczność,
poszukiwanie rozwiązań, proaktywność i reaktywność.
Atuty oferty:
praca w polskiej firmie, która zdobyła mocną pozycję w swojej branży,
wysoki poziom autonomii – możliwość wdrażania pomysłów,
zbudowanie roli Finance Manager’a w organizacji,
atmosfera pracy oparta bezpośredniej komunikacji, zaufaniu i elastyczności.
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W sprawie projektu zapraszam do kontaktu:
cv@h2b.com.pl
Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie, które Państwa interesuje, prosimy o przekazanie
zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
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