Specjalista ds. controllingu
Miejsce pracy: Szamotuły
Zadania na stanowisku:

•
•
•
•
•

Przygotowywanie analiz i raportów finansowych;
Kontrola realizacji prognoz finansowych wraz z analizą odchyleń;
Analiza kosztów i proponowanie sposobów szukania optymalizacji;
Współudział w tworzeniu budżetu firmy;
Rekomendowanie działań usprawniających procesy.

Oczekiwania:

•
•
•
•

Wykształcenie wyższe, ekonomiczne;
Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
Doświadczenie w pracy z systemem SAP;
Wysoka samodzielność, skrupulatność oraz nastawienie na usprawnianie działań;
Minimum 2-3 letnie doświadczenie w obszarze controllingu, atutem będzie doświadczenie
w firmie produkcyjnej.

Nasza oferta:

•
•
•
•
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
Interesującą i pełną wyzwań pracę w rozwijającej się międzynarodowej firmie;
Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Przejrzysty system wynagrodzeń;
Niezbędne narzędzia pracy – laptop, telefon komórkowy;
Możliwość pracy zdalnej w 100% w czasie Covid-19; po Covid-19 częściowa praca zdalna;
Szeroka oferta benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, wczasy pod gruszą,
Multisport, bony świąteczne.

Dlaczego warto dołączyć do nas:
W Agrifirm jesteśmy pasjonatami rolnictwa. Przyczyniamy się do budowania odpowiedzialnego
łańcucha żywieniowego dla przyszłych pokoleń, dostarczając mierzalnych, istotnych oraz
zrównoważonych wartości dla hodowców zwierząt, plantatorów oraz przemysłu rolnego. Jesteśmy
ambitni oraz mierzymy wysoko, skupiając się na potrzebach klientów oraz wynikach. Dzięki
otwartej, szczerej, sprawiedliwej oraz stałej współpracy z innymi aktywnie przyczyniamy się do
budowania bezpiecznej oraz rozwijającej się firmy. To jest właśnie kultura Agrifirm – kultura STAR.

Administratorem danych osobowych jest Agrifirm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły. Dane
zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez
Kandydata wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawienia. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartym w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.1000)”.

