Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie pełni pasji, zaangażowania,
ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie
dobrego stanu zdrowia pacjentów. Dołącz do nas!
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Należności
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:
Zarządzanie podległym Zespołem (10-15 osób), w tym dbanie o motywację i rozwój
pracowników oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Działem Należności
Znajomość procesów rozliczeń sprzedaży, w tym modelu pośrednictwa
Nadzór i koordynacja nad procesem wprowadzania i aktualizacji danych odbiorców w
systemach
Nadzór i koordynacja nad procesem fakturowania sprzedaży - odpowiedzialność merytoryczna
za poprawność fakturowania w systemach billingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawno-podatkowymi
Odpowiedzialność merytoryczna za poprawność procesu ewidencji sprzedaży, rozliczeń
kasowych, konwojów oraz raportowania do księgowości Placówek medycznych spółek z Grupy
Odpowiedzialność za proces raportowania poziomu należności oraz za kalkulację i
księgowanie rezerw na należności
Aktywny udział oraz realizacja wytycznych Audytowych
Koordynowanie procesu zamknięcia miesiąca/roku, dbanie o terminowość i jakość
wykonywanych zadań
Udział w projektach, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, procesów, procedur

Co jest dla nas ważne?
Wykształcenie wyższe kierunkowe - rachunkowość, finanse lub pokrewne
Znajomość ustawy o rachunkowości, IFRS oraz zagadnień prawnych i podatkowych z zakresu
odpowiedzialności
2-3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Doświadczenie na stanowisku księgowej w obszarze należności
Zdolność myślenia procesowego i analitycznego
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania relacji biznesowych
Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność delegowania zadań i wyznaczania celów
Zdolność myślenia procesowego i analitycznego

Mile widziane:
Znajomość programu MS Dynamics AX lub SUN System
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

W zamian oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
Dostęp i dofinansowanie do platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety
sportowe), zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover, grupowe
ubezpieczenie NNW i inne)
Pracę w rozwijającej się firmie w branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi
Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach
stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych
Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover

Zapraszamy do składania aplikacji!
Więcej informacji na temat firmy: www.medicover.pl

Aplikuj

