Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείοboutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.
O πελάτης μας είναι εμπορική και βιομηχανική εταιρία με δυναμική παρουσία στην
ελληνική και παγκόσμια αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης
της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της
παρακάτω θέσης με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ Θεσσαλονίκης:

FINANCIAL CONTROLLER
(κωδ FC-19)
Το έργο: Ως μέλος ομάδας θα έχεις ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του
προϋπολογισμού και των προβλέψεων, και θα παρακολουθείς την υλοποίησή τους,
ώστε να παρέχεις συστηματικό reporting για τις διαφοροποιήσεις. Θα συμμετέχεις
επίσης στην προετοιμασία των μηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (P&L,
CASH FLOW, BALANCE SHEET) και των σχετικών δεικτών KPI’s.
Προσόντα:
• Σπουδές Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών (FINANCE)
• Επιθυμητή πιστοποίηση στα χρηματοοικονομικά (ACA, ACCA, IESOEL, CIMA)
• Απαραίτητη εμπειρία ως οικονομικός αναλυτής με συστηματικό
reporting για 3-5 χρόνια
• Τυχόν προϋπηρεσία σε επώνυμες ελεγκτικές εταιρίες (BIG 4) θα αποτελέσει
πρόσθετο προσόν
• Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
(IFRS)
• Καλή γνώση σύγχρονου φορολογικού πλαισίου εμπορικών επιχειρήσεων.
• Άνεση στη χρήση Η/Υ, καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων MS OFFICE
(ειδικά το Excel), και ERP Επιθυμητή γνώσητου SAP
• Αριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
• Ικανότητα αποτελεσματικής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων.
• Αποτελεσματική επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και ουσιαστική συνεργασία
• Μεθοδικότητα, οργάνωση, καλή αντίληψη
• Επαγγελματισμός, ακεραιότητα, και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιο/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα
τπ βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της
θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr
Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες πως κατά τη διαδικασία υποβολής
βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή
τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή
προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.
Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

