
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko: 

Kontroler finansowy 

Miejsce pracy: Sosnowiec 

Region: śląskie 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie: 

 kształtowanie i realizacja strategii finansowej Pracodawcy, 

 opracowanie procedur budżetowych oraz aktywny udział w tworzeniu budżetu 

Pracodawcy (całościowego i budżetów cząstkowych), 

 kontrola realizacji budżetu Pracodawcy, 

 monitoring kosztów Pracodawcy, 

 ocena rentowności wydziałów i kierunków, 

 analiza i interpretacja danych finansowych w celu przygotowania planów i prognoz 

oraz w celu podejmowania decyzji finansowych, 

 przygotowywanie raportów wewnętrznych, 

 tworzenie i analiza danych finansowych na potrzeby władz Pracodawcy, 

 nadzór nad prawidłowym i terminowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz 

rozliczeń Pracodawcy z instytucjami państwowymi i lokalnymi, bankami, itp., 

 nadzór nad prawidłowością sprawozdań finansowych Pracodawcy, 

 przygotowywanie i przedstawianie prognoz ekonomicznych odnoszących się do 

poszczególnych części działalności Pracodawcy, 

 przedstawianie propozycji optymalizacji kosztów Pracodawcy, 

Oczekujemy: 

 Wykształcenie wyższe 

 Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

 Dobra znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz  ustawa o rachunkowości  

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 

 Dobra organizacja pracy 

 Sumienność 

 Komunikatywność 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

Zapewniamy:  

 Przyjazną atmosferę pracy 



 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole 

 Wsparcie organizacyjne 

 Niezbędne narzędzia pracy 

 Możliwość wykazania się własną inicjatywą i autorskimi pomysłami 

 Stałą umowę o pracę 

Dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem na adres: 

Wyższa Szkoła Humanitas, 

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, 

z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. płac” 

lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą przycisku aplikowania do 21 kwietnia 2016 r. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. 

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w 

Sosnowcu." 

 


