
 

 

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym i od ponad 50 lat produkujemy pojemniki transportowe i magazynowe. Naszą aspiracją 
jest optymalne spełnianie wymagań klientów należących w przeważającej części do kręgu producentów samochodów i ich dostawców. 
Dokonujemy tego dzięki zaangażowaniu i szczególnej motywacji, co pozwoliło nam zdobyć pozycję czołowego producenta w naszej 
branży. 

Do kontynuowania dynamicznego wzrostu i zoptymalizowania organizacji przedsiębiorstwa pilnie poszukujemy do naszej nowej 
lokalizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Złotoryi osoby na stanowisko: 

Kierownik działu finansowego 
Miejsce pracy: Zlotoryja 
 

OBOWIĄZKI: 

• Odpowiedzialność za cały obszar controllingu , tworzenie polityki/procedur/schematów dotyczących obszaru controllingu oraz 
pełnienie nadzoru nad ich wdrażaniem i doskonaleniem 

• Sporządzanie planów długoterminowych oraz budżetów i prognoz rocznych  

• Współpraca z powiązanymi podmiotami w kraju i w Niemczech  

• Kontrola nad realizacją wyników ekonomicznych oraz realizacją inwestycji 

• Raportowanie wyników finansowych zgodnie z kalendarzem ustalonym z Zarządem  

• Sprawowanie monitoringu nad realizacją budżetu  

• Wspieranie decyzji Zarządu oraz kluczowej kadry menadżerskiej poprzez dostarczanie szeroko pojętej informacji zarządczej w 
postaci raportów, analiz, rekomendacji 

• Ścisła współpraca z działem księgowości  w zakresie planowania i raportowania danych finansowych 

• Reprezentowanie Spółki przez bankami, organami podatkowymi oraz innymi urzędami 

• Współpraca z doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz audytorami 

WYMAGANIA 

• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość), 

• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego 

• Minimum kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w międzynarodowej korporacji, firmie consultingowej 
lub spółce audytorskiej,  

• Szeroka wiedza praktyczna z obszaru controllingu, rachunkowości zarządczej oraz podatków, 

• Mile widziana znajomość tematyki cen transferowych 

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel 

• Bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu 

• Minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w firmie produkcyjnej – warunek konieczny 

Oferujemy: 
 

• Interesujący wachlarz zadań obejmujący odpowiedzialność i możliwość realizacji zadań  

• możliwość rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie, 

• wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy 

• pewne miejsce pracy w solidnym przedsiębiorstwie zorientowanym na wzrost. 

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim oraz niemieckim (CV). W liście motywacyjnym 
(wystarczający w języku polskim) prosimy zaznaczyć swoje osiągnięcia w dziedzinie controllingu oraz zarządzania 
finansami 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
na adres: aplikacja@schneider-logistics.pl lub listownie na adres: 

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. sp. k 
ul. Krzywoustego 39 

59-500 Złotoryja 
 
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.        

mailto:aplikacja@schneider-logistics.pl

