
 

 

 

 

 

NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. analiz finansowych 
Miejsce pracy: Kraków 

Do Twoich zadań będzie należeć:  

 Przygotowywanie raportów oraz analiz ekonomicznych i finansowych, 

 Analiza projektów inwestycyjnych Spółki, 

 Ewidencja dokumentów kosztowych w systemie oraz przygotowywanie rezerw, 

 Kontrola kosztów w określonym obszarze działalności firmy, 

 Przygotowywanie budżetów Spółki, 

 Udział w tworzeniu i opisie procedur regulujących działalność finansową firmy. 

Od kandydatów oczekujemy : 

 Minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 

 Wykształcenia wyższego ekonomicznego, 

 Wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rachunkowości, w tym zarządczej i finansowej, 

 Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, 

 Biegłej praktycznej znajomości MS Excel, 

 Umiejętności analitycznego myślenia, 

 Dokładności, sumienności oraz bardzo dobrej organizacji pracy, 

 Mile widziana znajomość Access, VBA i Tableau, 

 Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem. 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, 

 Atrakcyjny system premiowy, 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody 

także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 

aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a246929773e540f983a6f07dcd10bb6c

