ANALITYK FINANSOWY W DEPARTAMENCIE
ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ
(Wrocław)
KRUK to nr 1 w branży zarządzania wierzytelnościami. Stanowimy zgrany i skuteczny zespół.
W związku z dynamicznym rozwojem spółki poszukujemy ludzi zaangażowanych i kreatywnych.
Oferujemy możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach oraz szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe.

Przyjdź do nas! Warto bo:












Zajmujemy się finansami całej Grupy Kapitałowej
Zarządzamy projektowaniem i wdrażaniem struktur finansowania dla nowych zagranicznych
projektów inwestycyjnych –współpracujemy z zagranicznymi doradcami prawnymi i finansowymi z
tym zakresie
Uczestniczymy w projektowaniu i weryfikowaniu warunków finansowych dla nowych projektów
akwizycyjnych
Zajmujemy się również finansowaniem kredytowym, współpracujemy z bankami w tym zakresie
Zarządzamy płynnością finansową - planujemy przepływy pieniężne, działania związane z
finansowaniem, wdrażamy i nadzorujemy ich realizację
Posiadasz 3 letnie doświadczenie w pracy związanej z kontrolingiem lub analizą
Jesteś otwarty na zadania i odpowiedzialnie je realizujesz,
Potrafisz wyciągać poprawne wnioski biznesowe i rekomendować korzystne rozwiązania,
Potrafisz w praktyce wykorzystywać możliwości MS Excel,
Komunikujesz się w języku angielskim.

Oraz:








Nasze zadania są tak definiowane, abyś mógł uczestniczyć w nich od początku do końca
U nas zobaczysz związek między swoją pracą a działalnością biznesową firmy
Będziesz miał okazję używać i rozwijać znajomość języka angielskiego, w tym biznesowego i
prawnego
Będziesz mógł pokazać co potrafisz. Pozostawimy Ci możliwość wykazania się inwencją i
kreatywnością
Będziesz pracował w miłej atmosferze, w towarzystwie osób chętnych do współpracy
Umożliwimy Ci rozwój zawodowy - uczestniczymy w wielu ciekawych projektach
U nas znajdziesz stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę w stabilnej firmie

Poszukujemy właśnie ciebie, jeśli:







Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne, finansowe
Zdobyłeś doświadczenie na stanowisku w obszarze finansów/controllingu
Znasz język angielski, w tym Business i Legal English, na poziomie minimum zaawansowanym
Lubisz i potrafisz analizować umowy związane z finansowaniem oraz twórczo projektować zmiany
ich warunków zgodnie z potrzebami biznesowymi
Jesteś operatywny, kreatywny i nie boisz się wyzwań
Posiadasz bardzo dobrą znajomość MS Excel i potrafisz sprawnie się nim posługiwać.

Jesteś zainteresowany? Wyślij do nas swoją aplikację!
https://pl.kruk.eu/kariera/oferta-pracy?id=110

