Ekspert w Zespole ds. MBO
w Departamencie Planowania Finansowego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr oferty: Cen/570/2018
Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy
ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów
rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

Zadania:

 oOczekiwania:
 Wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub ścisłe
 Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów zarządczych
 Min. 5 lat doświadczenia w sprawozdawczości finansowej,
wymaganych dla systemu MBO
rachunkowości zarządczej, audycie finansowym lub
 analizowanie jakości danych wykorzystywanych w
controllingu w instytucji finansowej
procesach monitoringu i rozliczenia zadań MBO,
 Praktyczna znajomość modeli MIS w instytucjach
 zapewnienie efektywnego funkcjonowania mechanizmów
finansowych oraz zasad ewidencji produktów bankowych
kontrolnych w procesach raportowania, w tym aktualności
zgodnie z MSSF
procedur i instrukcji operacyjnych
 Swoboda w posługiwaniu się narzędziami IT
 aktywny udział w projektowaniu i optymalizacji procesów
wspomagającymi procesy raportowania i wielowymiarowych
w ramach MBO (w ujęciu end-to-end), w tym udział w
analiz danych finansowych (MS Excel, SAS itp.)
projektowaniu i budowie raportów wspierających
 Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i
funkcjonowanie MBO
komunikacyjne
 efektywne wspieranie Zarządu Banku i kadry zarządzającej
 Umiejętność pracy w zespole, wysoka asertywność
w procesie wyznaczania rocznych i kwartalnych celów
 Kreatywne myślenie, zaangażowanie w realizację zadań
MBO
 Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 Kwalifikacje zawodowe (ACCA, CFA, CPA, CIA itp.) i
znajomość metodyki zarządzania procesami będą
Korzyści dla Ciebie:
dodatkowym atutem
 Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej
liderem w Polsce
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
 Uczestnictwo w ciekawych projektach
 Możliwość dalszego rozwoju zawodowego, zarówno w
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz na adres:
obszarze finansów jak i bazodanowym
rekrutacja@pekao.com.pl
 System szkoleń i programów rozwojowych
W tytule maila należy wpisać: Nr oferty Cen/570/2018
 Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
socjalnych

* W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę, bez której nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie
oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych
osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą
zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em
pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

Więcej ofert pracy www.pekao.com.pl/kariera

