Polska Grupa Biogazowa to lider polskiego rynku w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni
rolniczych. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy zieloną energię elektryczną i ciepło. Przyszłość
firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora biogazu w Polsce i na świecie, dlatego
planujemy budowę kolejnych biogazowni oraz rozwój rozproszonej energetyki. W skład Polskiej Grupy
Biogazowej wchodzi obecnie 35 spółek, m.in. PGB Serwis, PGB Inwestycje, PGB Innowacje, PGB
Dystrybucja. Więcej informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli posiadasz wykształcenie w obszarze rachunkowości, finansów, ekonomii, doświadczenie w pracy
na samodzielnym w dziale kontrolingu, wiesz jak przygotować analizę finansową, a do tego jesteś
osobą zaangażowaną, dokładną, skrupulatną oraz samodzielną, to nasza oferta pracy jest właśnie dla
CIEBIE!
W związku z dynamicznym rozwojem Grupy i budową zespołu finansów i kontrolingu obecnie
poszukujemy osoby na stanowisko:

Kontroler Finansowy
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Gotarda 9
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Przygotowywanie zarządczych raportów z wykonania wyników finansowych dla
poszczególnych Spółek Grupy oraz biznesowa analiza odchyleń budżetowych
• Przygotowanie rocznych budżetów oraz długoterminowych planów finansowych i analiz
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
• Przygotowywanie analiz finansowych ad hoc na potrzeby biznesu. Proponowanie działań
usprawniających i optymalizujących funkcjonowanie Spółek i poszczególnych projektów
• Kontrola krótko i średnioterminowej płynności finansowej Spółek, raportowanie okresowe
cash flow
• Weryfikacja kompletności ujęcia zdarzeń w sprawozdaniach finansowych i raportach
zarządczych oraz prawidłowej dekretacji zarządczej dokumentów
• Bieżąca współpraca z audytorami oraz przygotowywanie danych dla instytucji finansowych i
ubezpieczeniowych
Wyżej wymienione zadania będą realizowane dla 35 spółek w ramach Grupy.
Jakie są nasze oczekiwania?
• Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii lub pokrewne
• Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, preferowane
doświadczenie w pracy na rzecz kilku spółek, w ramach rozbudowanej struktury grupy
kapitałowej
• Doskonała znajomość zasad rachunkowości, w tym zasad sporządzania rachunku wyników i
bilansu
• Doskonała znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według skali Rady Europy
• Wysokie umiejętności analityczne
• Skrupulatność, dokładność, dociekliwość i samodzielność
• Komunikatywność i pro-aktywność
• Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość
• Dobra organizacja pracy i łatwość nawiązywania kontaktów

Jakie korzyści oferujemy?
• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole
• Wspierającą kulturę pracy
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
• Możliwość wykupienia karty Multisport
• Owocowe poniedziałki

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”

