
Co nas wyróżnia?
Innowacja najlepiej oddaje filozofię oraz działanie naszej firmy. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą – prze-
mawia za nami 25 lat funkcjonowania. Jesteśmy twórcami nowoczesnych i wyjątkowych na skalę światową 
rozwiązań (także opatentowanych). 50% naszej sprzedaży stanowi eksport. Nasze rozwiązania wielokrotnie 
były nagradzane, zarówno przez instytuty naukowe, jak i komisje przyznające nagrody i wyróżnienia na mię-
dzynarodowych specjalistycznych targach. Naszą siłą jest młody i zgrany zespół. Stawiamy na inicjatywę.

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy nabór na stanowisko:

www.eckert.com.pl

Do Twoich zadań należeć będzie:
 — Uczestnictwo w przygotowywaniu budżetów, planów, 

prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji.
 — Wsparcie kadry zarządzającej w ustalaniu 

celów ogólnych i operacyjnych.
 — Kalkulowanie kosztów inwestycyjnych i kosztów produktów 

oraz tworzenie analiz opłacalności nowych projektów.
 — Sporządzanie raportów i analiz finansowych oraz ekonomicznych. 
 — Inicjowanie działań naprawczych w procesach 

biznesowych w przedsiębiorstwie. 
 — Kontrola ksiąg handlowych pod względem finansów i 

podatków oraz szukanie potencjalnych źródeł oszczędności 
w celu powiększenia osiąganych środków finansowych. 

 — Opracowywanie zmian dla danego obszaru działalności 
przedsiębiorstwa na podstawie ujawnionych odchyleń. 

 — Zapewnienie integracji informacji ekonomiczno-
finansowych z procesami biznesowymi.

Jeśli możesz potwierdzić, że:
 — posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne i niezbędną 

fachową wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości finansowej, 
rachunkowości zarządczej, kontrolingu, ekonomii, prawa;

 — znasz procesy zachodzące w firmie;
 — potrafisz pracować w systemie klasy ERP;
 — bardzo dobrze znasz arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 

i posiadasz umiejętności matematyczne;
 — znasz język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację;
 — przynajmniej 3 lata pracowałeś/-łaś na podobnym 

stanowisku w firmie produkcyjnej;

A do tego:
 — posiadasz zdolności analityczne, potrafisz pracować z dużą 

ilością danych, wyciągać wnioski i je prezentować;
 — masz inicjatywę, jesteś osobą zaangażowaną 

i konsekwentną w działaniu;

 — potrafisz przekonywać i z łatwością 
prezentujesz swoje poglądy na forum;

 — jesteś otwarty/-a na zmiany;
 — bierzesz pełną odpowiedzialność za skutki podejmowanych 

działań oraz potrafisz sam sobie organizować pracę;
 — dobrze pracujesz w zespole, łatwo nawiązujesz relacje.

Nie zwlekaj i dołącz do naszego zespołu! 
 
W zamian oferujemy:

 — stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 
pełen etat w dobrze zorganizowanej firmie o wysokich 
standardach i zdefiniowanych procedurach;

 — atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające 
umiejętnościom i doświadczeniu;

 — udział w dynamicznym rozwoju firmy;
 — możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez 

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia;

Dokumenty w języku polskim – CV i list mo-
tywacyjny zawierający klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji bie-
żącego i przyszłych procesów rekrutacji w firmie ECKERT AS Sp. z o.o. 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobo-
wych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

wyślij na adres: rekrutacja@eckert.com.pl
Będziemy kontaktować się wyłącznie z kandydatami, którzy przejdą 
nasz proces selekcji CV.
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