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2002 roku, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji i selekcji kadry 
menadżerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów dla polskich i międzynarodowych firm 
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Obecnie dla naszego Klienta, dużej i stabilnej międzynarodowej firmy produkcyjnej 

zlokalizowanej w Krotoszynie, poszukujemy osoby na stanowisko:   
 

Specjalista ds. Finansowych  
Nr ref.: FIN/ue/kc/072015 

 
Oczekiwania:  
Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, 
Doświadczenie w zarządzaniu projektami – mile widziane, 
Wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość i finanse lub w trakcie studiów), 
Doskonała znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), 
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
Umiejętność analitycznego myślenia, 
Doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, 
Zaangażowanie w pełnione obowiązki. 

 
 
Zakres obowiązków: 
Uczestniczenie we wdrażaniu projektów finansowych, 
Monitorowanie właściwego funkcjonowania procesów finansowych, 
Realizacja projektów finansowych (usprawnienie raportowania, rozliczanie funduszy unijnych, 
rozwój systemów informatycznych), 
Przygotowanie raportów dotyczących realizowanych projektów, 
Współpracę z kierownictwem w zakresie realizowanych projektów, 
Analiza i optymalizacja obecnie istniejących procesów, 
Tworzenie nowych procesów, 
Przygotowywanie raportów, analiz oraz prezentacji na potrzeby kierownictwa, 
Uczestniczenie we wdrażaniu projektów finansowych, 
Monitorowanie właściwego funkcjonowania procesów finansowych, 
Realizacja projektów finansowych (usprawnienie raportowania, rozliczanie funduszy unijnych, 
rozwój systemów informatycznych), 
Przygotowanie raportów dotyczących realizowanych projektów, 
Współpracę z kierownictwem w zakresie realizowanych projektów, 
Analiza i optymalizacja obecnie istniejących procesów, 
Tworzenie nowych procesów, 
Przygotowywanie raportów, analiz oraz prezentacji na potrzeby kierownictwa. 

 
Firma oferuje: 
Interesującą pracę na zasadzie umowy o pracę w stabilnej firmie międzynarodowej, 
Możliwość pozyskania nowych doświadczeń i rozwoju zawodowego, 
Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, 
Możliwość dopłaty do dojazdów do pracy w przypadku odległego zamieszkania od miejsca 
zatrudnienia, 
Szeroki wachlarz szkoleń. 
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Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV oraz listu motywacyjnego w 

języku polskim wraz z numerem referencyjnym oraz klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, 
poz.926 z póz. zm.)" na adres: k.czestochowska@yellow-heads.com  

  
Zainteresowanym dziękujemy za uwagę. Zastrzegamy sobie przy tym prawo kontaktu tylko z 

wybranymi kandydatami. 
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