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Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w outsourcingu i rekrutacji dla światowych 
liderów branży technologicznej. Jesteśmy obecni w 5 krajach na 3 kontynentach. Myślimy i działamy globalnie, 
dzięki czemu naszym pracownikom możemy zaoferować duże możliwości rozwoju. Dołącz do naszego zespołu! 
 

 
 
Opis stanowiska: 
 Kierowanie i uczestnictwo w projektach audytowych w Europie i na świecie (kontrola wewnętrzna i  audyt 

sprawozdań finansowych) 

 Przewodniczenie i/lub wspieranie projektów  doradczych i konsultingowych w zakresie zgodności  z 
obowiązującymi przepisami oraz sprawozdaniami finansowymi 

 Przeprowadzanie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych 

  Monitorowanie obszarów wymagających usprawnień 

 Zapewnienie jakości i efektywności projektów audytowych zgodnie z ustalonymi zasadami 

 
 
Wymagania: 
 Doświadczenie w  księgowości/ finansach/audycie 

 Znajomość struktury systemów kontroli wewnętrznej 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem) 

 Wykształcenie w zakresie księgowości będzie dodatkowym atutem 

 Zdolności analityczne 

 Doskonałe zdolności komunikacyjne( w szczególności w zakresie współpracy z kadrą kierowniczą i klientami) 

 Elastyczność i mobilność w zakresie czasu pracy (do 30%) 

 
 
Oferujemy: 
 Stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 Możliwość ciągłego doskonalenia umiejętności językowych 

 Pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport) 

 Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie będącej liderem w swojej branży 
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@cyclad.pl 
 
 
 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem danych jest Cyclad Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 48/1. Dane przetwarzane są dla potrzeb rekrutacji, a wgląd do nich mogą mied potencjalni pracodawcy oraz 
spółki z grupy Cyclad spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy kandydat ma dostęp do treści swoich danych i możliwośd ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.  
W aplikacji prosimy zawrzeć następującą klauzulę:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyclad Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 48/1, moich danych osobowych dla 
potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji oraz na kontakt ze mną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeo koocowych w celu 
przedstawiania ofert pracy odpowiadających moim kwalifikacjom.” 
 


