Wymagania dla kandydatów na stanowisko
KONTROLER FINANSOWY
Poszukujemy osoby:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zmotywowanej do kreatywnego i samodzielnego działania,
Nastawionej na wyznaczanie i realizowanie celów,
Odpowiedzialnej, dyspozycyjnej, dokładnej,
Posiadającej umiejętność pracy w zespole,
Otwartej na nowe wyzwania oraz posiadającej zdolności komunikacyjne,
Chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe – (finanse/rachunkowość/ekonomia),
Doświadczenie w samodzielnej analizie danych i wyciąganiu/formułowaniu wniosków i rekomendacji,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Umiejętność wykorzystywania i przetwarzania danych źródłowych,
Umiejętności praktycznego stosowania narzędzi analityki finansowej,
Znajomość języka angielskiego,
Znajomość rozliczania środków finansujących projekty z budżetu nauki oraz źródeł międzynarodowych,
Znajomość programu Excel, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
Odporność na stres,
Wymagane, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze analizy i controlingu,
Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o instytutach
badawczych oraz zasad finansowania nauki (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) będzie stanowiła
dodatkowy atut.

Zakres odpowiedzialności:
1. Analiza rentowności produktu usług laboratoryjnych, projektów, prowadzenie analiz rentowności, komórek
organizacyjnych Instytutu oraz innych działań Instytutu,
2. Kontrola kosztów w Instytucie wraz z definiowaniem działań korygujących lub zapobiegawczych,
3. Ocena perspektyw efektywnego rozwoju Instytutu szczególnie w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych,
tworzenie prognoz ekonomicznych dla podejmowanych inwestycji,
4. Analiza planowanych działań Instytutu,
5. Opracowanie opłacalności wdrożenia dla projektu,
6. Sporządzanie raportów i analiz sprzedaży, rozpoznawanie potrzeb klientów instytutu,
7. Sporządzanie ankiet finansowych,
8. Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego oraz planów w perspektywie wieloletniej,
9. Ocena działalności Instytutu w danym roku obrotowym,
10. Monitoring i ewaluacja realizacji planów,
11. Analiza prowadzonych na bieżąco przedsięwzięć pod kątem efektywności finansowej,
12. Rozwój i tworzenie oraz usprawnianie narzędzi w zakresie raportowania i tworzenia analizy danych,
projektowanie narzędzi optymalizujących podejmowanie decyzji,
13. Prezentowanie planów, prognoz i założeń o charakterze ekonomicznym i finansowym,
14. Wsparcie analityczne w zakresie realizacji działań związanych z oceną opłacalności wdrożenia i komercjalizacji
efektów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze:
a) przygotowywania projektów skupiających badania naukowe i prace rozwojowe;
b) aktualizacji danych przed podjęciem bezpośrednich działań komercjalizacyjnych.

15. Wsparcie analityczne projektów komercjalizacyjnych w zakresie organizacji i realizacji procesu komercjalizacji, w
tym w szczególności procesu związanego z dialogiem technologicznym, ścieżkami udostępnienia i komercjalizacji
efektów badań naukowych i prac rozwojowych (komercjalizacja bezpośrednia, samodzielna i pośrednia),
16. Wsparcie analityczne w obszarze opracowania rocznych sprawozdań z procesu komercjalizacji,
17. Wsparcie dla potrzeb analiz rynkowych w obszarze:
a) przygotowywanych projektów skupiających badania naukowe i prace rozwojowe;
b) aktualizacji danych przed podjęciem bezpośrednich działań komercjalizacyjnych.
18. Rozszerzanie analiz finansowych,
19. Opracowywanie i doskonalenie metod umożliwiających szybki przepływ informacji ekonomiczno-finansowych
między komórkami organizacyjnymi.
Oferujemy:
Możliwość rozwoju zawodowego w ramach stanowiska pracy.
Wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.
Liczba dostępnych stanowisk pracy: 1
Forma zatrudnienia - umowa o pracę
Oferty w postaci:
▪ curriculum vitae,
▪ listu motywacyjnego
należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Kontroler finansowy”, bądź drogą mailową, do dn.19.08.2019r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz
przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz 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 (RODO)).
Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
e-mail: kadry@moratex.eu
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Administratorem danych jest Instytut Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij
wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz
Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-3710. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża pan/pani zgodę na przetwarzanie
pana/pani danych na potrzeby przyszłych informacji prosimy o zamieszczenie takiej informacji w CV. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych
jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w procesie rekrutacji.

