
Grupa Viessmann jest wiodącym producentem
systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych
na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorstwo rodzinne,
założone w 1917 r., zatrudnia obecnie 12300
pracowników, obroty grupy wynoszą 2,65 mld euro.
Viessmann jest przedsiębiorstwem o zasięgu
międzynarodowym, posiada 23 spółki produkcyjne w 12
krajach oraz spółki dystrybucyjne i przedstawicielstwa w
74 krajach, a także 120 przedstawicielstw handlowych
na całym świecie. 56 procent obrotów pochodzi z
zagranicy.

Viessmann kładzie szczególny nacisk na
odpowiedzialne działanie. We wszystkich procesach
zwracamy uwagę na technologie przyjazne środowisku
naturalnemu oraz wspieramy zastosowanie energii
odnawialnych.

Zakład w Legnicy istnieje od 2000 roku, zatrudnia ponad
600 pracowników. Produkujemy pompy ciepła oraz
dostarczamy podzespoły dla Grupy Viessmann,
produkowane w oparciu o Lean Management oraz
szeroko rozwiniętą giełdę pomysłów pracowniczych.

Specjalista ds. Controllingu
Miejsce pracy: Legnica

Zakres obowiązków:
● przeprowadzanie kalkulacji oraz optymalizacja kosztów produktu - pomp ciepła
● kontrola kosztów MPK oraz cen sprzedaży produktów
● raportowanie wskaźnika produktywności
● przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych pod kątem rentowności
● zakładania danych podstawowych w systemie SAP (zmiany, nowe projekty)
● aktywna współpraca z działami produkcyjnymi oraz technicznymi w Niemczech
● opracowywanie wniosków racjonalizatorskich (kaizen)

Oczekujemy:
● ukończonych studiów wyższych kierunkowych ( finanse, matematyka, ekonomia, analityka i

pokrewne)
● minimum 2 lata doświadczenia w kalkulacji i optymalizacji produktów w zakładzie produkcyjnym
● bardzo dobrej znajomość MS Excel / Arkuszy Google
● znajomości systemu SAP
● wysoko rozwiniętych kompetencji analitycznego myślenia
● znajomości języka niemieckiego lub / i angielskiego na poziomie B2
● otwartości, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole



Mile widziane

● znajomość zagadnień technicznych

Oferujemy:

konkurencyjne wynagrodzenie dofinansowanie karty Multisport wspólne wyjazdy*

stabilność - umowa o pracę wsparcie aktywności sportowych* coroczną imprezę*

prywatna opieka medyczna dofinansowanie obiadów inne świadczenia
dla Ciebie i Twoich bliskich

możliwości rozwoju platformę MyBenefit przyjazną atmosferę
zawodowego

dofinansowanie nauki
języków obcych

Dołącz do naszego zespołu!
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji 
za pośrednictwem przycisku APLIKUJ do 20.05.2022 r.
Więcej informacji uzyskasz pod numerami telefonu: +48 538 268 049

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na CV prosimy o umieszczenie poniższej
informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 289. 59-220 Legnica w celach niezbędnych dla prowadzonego procesu rekrutacji.
Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie
dodatkowej klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 289. 59-220 Legnica w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podobne
stanowiska.. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=19ee4be5dfb943d2954eedc09a90189b

