
 

 

POSZUKUJEMY  

osoby do pracy na stanowisko 

ANALITYK FINANSOWY 

INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

 

ANALITYK FINANSOWY 

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. 

Region : lubuskie  

 

Opis stanowiska: 

 

 uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich 

realizacji i analiza odchyleń; 

 sporządzanie miesięcznych prognoz dotyczących kosztów, przychodów oraz wyniku operacyjnego i analiza 

odchyleń; 

 analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.; 

 wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji; 

 wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości; 

 sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla kierownictwa oraz 

właściciela; 

 sporządzanie analiz i podsumowań będących wsparciem w procesie decyzyjnym dokonywanym przez Zarząd 

spółki; 

 Okresowe raportowanie do Właściciela według określonych standardów rachunkowości; 

 współpraca z firmą obsługującą program księgowy w ramach zapewnienia dokładnego raportowania 

finansowego; 

 przygotowywanie raportów oraz analiz ad hoc; 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse, statystyka, matematyka lub pokrewne 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel 

 umiejętności analityczne; 

 zdolności do działania pod presją czasu; 

 komunikatywność; 

 inicjatywa i pro- aktywność ; 

 samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki; 

 dokładność; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 



 atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń 

 pełen pakiet świadczeń socjalnych 

 pełne wyzwań stanowisko pracy w bardzo dynamicznym środowisku 

 szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego, 

 narzędzia niezbędne do wykonywania pracy 

 przyjazne środowisko pracy 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na adres mailowy:  rekrutacja@inneko.pl lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516 lub 662 185 409  

 

W CV prosimy o załączenie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
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