Financial Director
Nr ref.: 1344
Lokalizacja: PROJEKT ZAKOŃCZONY
Klient: Międzynarodowy producent z branży budowlanej
Data publikacji: 2014-08-18
Rola w organizacji:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania działu finansowego oraz kształtowanie i realizacja
strategii finansowej, która wspiera rozwój biznesu i efektywność oraz:
-

optymalizacja funkcjonowania działu finansowego (księgowość, controlling, treasury);

zarządzanie kilkuosobowym zespołem, dostosowanie funkcjonalności działu do potrzeb
biznesu i jego rozwoju;
wdrożenie standardów i procedur grupowych w zakresie controllingu, budżetowania,
przepływów gotówkowych;
-

zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;

-

raportowanie sytuacji finansowych do zarządu, doradztwo w obszarze finansowym;

-

przygotowywanie budżetów i sprawdzanie zgodności z planem finansowym;

opracowywanie i wdrażanie planów inwestycyjnych: przygotowywanie modeli biznesowych dla
projektów inwestycyjnych, pozyskiwanie środków i finansowania;
-

współpraca z działem finansowym w centrali firmy;

reprezentowanie firmy, współpraca i negocjacje z klientami, kontrahentami instytucjami
zewnętrznymi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy, organy podatkowe, samorządy
terytorialne;
bezpośrednie raportowanie do Dyrektora Generalnego spółki w Polsce oraz funkcjonalne do
Dyrektora Finansowego Grupy.

Profil poszukiwanego Kandydata:
-

wykształcenie wyższe (m.in. ekonomia, finanse);

min. 4-letnie doświadczenie na zbliżonym stanowisku (senioralne stanowisko finansowe
obejmujące zarządzanie zespołem);
doświadczenie w pracy w spółce, w której główną działalność stanowią produkcja oraz
sprzedaż;
-

doświadczenie w pracy w spółce międzynarodowej (raportowanie, konsolidacja wyników,
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znajomość międzynarodowych standardów);
-

biegła znajomość języka angielskiego; znajomość języka francuskiego będzie atutem;

-

bardzo dobra znajomość narzędzi informatycznych (Excel);

-

samodzielność w działaniu, inicjatywa;

umiejętność podejmowania trudnych decyzji oraz odpowiadanie na zmiany, aby osiągnąć
wyznaczone cele;
-

umiejętność wdrażania standardów, procedur oraz narzędzi;

konsekwencja, rozważność, precyzja, stanowczość, cierpliwość, odpowiedzialność,
profesjonalizm;
-

umiejętności planistyczne, analityczne i syntezy;

-

odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

-

elastyczność, wysokie umiejętności adaptacyjne;

-

umiejętność współpracy z zespołem;

-

skuteczna komunikacja na różnych szczeblach organizacji.

Atuty oferty:
-

praca w międzynarodowej firmie o wysokich standardach jakości

-

stabilność finansowa przedsiębiorstwa

-

wysoki poziom samodzielności, wpływ na biznes, uczestniczenie w projektach inwestycyjnych

-

zarządzanie zespołem

-

rozwój funkcjonalności działu finansowego w związku z nową strukturą prawną i organizacyjną

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

cv@h2b.com.pl

Prosimy o wysłanie aplikacji CV z „Nr Ref. 1344” i dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Gwarantujemy całkowitą poufność.
Jeżeli okaże się, że nie jest to wyzwanie zbieżne z Pana/Pani motywacją i kierunkiem rozwoju,

Human to Business Polska | ul. Mokotowska 49a/2 | 00-542 Warszawa | (+48) 22 621 00 22 | biuro@h2b.com.pl | www.h2b.com.pl

prosimy o przekazanie zaproszenia do projektu osobom, które mogłyby być zainteresowane.
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