ok. 33 tys.
pracowników
44 fabryki
jesteśmy

koncentrujemy
się na

możliwościach

na całym
świecie

gotowi na

wyzwania
Szukasz szansy na dynamiczny rozwój
w obszarze Rachunkowości Finansowej?

Specjalista Rachunkowości Finansowej ds. Zapasów
(Umowa na czas określony: minimum 1 rok)
miejsce pracy: Jankowice k. Poznania

Do Twoich zadań będzie należało w szczególności:
Wprowadzanie i zmiany danych podstawowych dotyczących zapasów do systemów SAP i QAD. Odpowiedzialność za proces przeszacowania zapasów
w Spółce. Dokonywanie rozliczeń odchyleń materiałów na koniec każdego miesiąca, a także na potrzeby statutowego sprawozdania finansowego rozliczeń odchyleń
półproduktów i wyrobów gotowych. Koordynacja procesu inwentaryzacji zapasów w Spółce we współpracy z firmami zewnętrznymi. Przeprowadzanie wszelkie analiz w
obszarze zapasów w tym w szczególności: odchyleń produkcyjnych oraz odpisów zapasów z tytułu utraty wartości. Przygotowywanie raportów do Grupy IB.

Nasze oczekiwania:









wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe);
preferowane 2-3 letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości kosztów (osoby z mniejszym doświadczeniem, ale nastawione na naukę oraz
rozwój zawodowy również mile widziane);
umiejętność szybkiego uczenia się;
dobra znajomość języka angielskiego;
wysokie umiejętności interpersonalne;
wysokie zdolności organizacyjne;
wysoki poziom zaangażowania, otwartość na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i podnoszenie umiejętności;
mile widziane osoby posiadające doświadczenie w obszarze rachunkowości zapasów.

Oferujemy:
Umowę o pracę na czas określony, odpowiedzialną pracę w międzynarodowym koncernie dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego
rozwoju. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne warunki pracy, m. in.: przejazdy do i z Jankowic (do i z: Poznań, Kościan), elastyczne godziny
rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz możliwość pracy na zasadach „home-office” raz w tygodniu, dopłaty do wyżywienia oraz
codziennie świeży owoc w stołówce pracowniczej, programy profilaktycznej ochrony zdrowia oraz bezpłatny dostęp do lekarza pierwszego
kontaktu w gabinecie lekarskim w budynku fabryki, kartę medyczną i sportową możliwą do wykupienia na preferencyjnych warunkach.
Dodatkowo dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twoich dzieci oraz premię roczną - tzw. „trzynastkę”.
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą wyślij pocztą elektroniczną swoje CV oraz list motywacyjny na adres:
rekrutacja.dystrybucja@pl.imptob.com w terminie do 01.05.2018 r. z dopiskiem w tytule wiadomości: nr ref. RF/2018
Prosimy załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji przez Spółkę zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z d. 29.08.97r.

