Špecialista/-ka finančného plánovania a
controllingu
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Bratislava
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Bavili ťa v škole predmety ako matematika a štatistika? MS Excel nie je pre teba
zápisník, ale pracovný nástroj na analyzovanie dát a zisťovanie súvislostí v údajoch?
Chceš pracovať s nástrojom SQL?
Ak áno, potom hľadáme práve teba!
Pripoj sa do nášho tímu špecialistov pre plánovanie a controlling. Pripravíme
adaptačný proces šitý na mieru. Ochotne pomôžeme s novými nástrojmi a
databázovými systémami. Prevedieme ťa svetom analýz nákladov a výnosov.
Po zaučení budeš schopný/-á pripravovať analýzy nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Budeš vedieť pracovať s našimi internými databázami a pripravovať reporty pre našu
materskú spoločnosť. Budeš sa podieľať na príprave business plánu. Súčasne budeš
pracovať na budovaní a zdokonaľovaní manažérskeho informačného systému (MIS).
Tvojimi spolupracovníkmi budú najmä špecialisti z účtovníctva a kolegovia z nákupu
zdravotnej starostlivosti a revíznych a zdravotných činností.
Pozícia je obsadzovaná na zástup počas MD/RD.
Ponúkaný plat (brutto)
Platové podmienky budú oznámené vybranému uchádzačovi.
Termín nástupu
možný ihneď
Iné výhody
Pracujeme v pracovné dni, vyvážene. Občas dlhšie, občas kratšie. Dôležitý je výsledok
práce. Sme korektní a máme otvorenú firemnú kultúru. Máme stabilné postavenie na
trhu. Neustále inovujeme.
Dáme ti priestor na realizáciu nápadov. Máme vysoký štandard vzdelávania. Benefity
získavaš od prvého dňa. Zregenerujeme spoločne na firemných eventoch,
niekoľkokrát v roku.
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
matematicko - ekonomický smer, finančné analýzy, financie, poistná matematika

Znalosti
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Excel – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Očakávame od teba, že budeš ochotný sa učiť.
Uspeješ vo výbere, ak:
•
•
•
•
•

aktívne hovoríš po anglicky
máš výborné analytické zručnosti
ovládaš prácu v Exceli na pokročilej úrovni - ale naozaj pokročilej
baví ťa oblasť financií a controllingu
komunikuješ a vieš sa zaradiť do tímu

Výhodou je, ak:
•
•

máš prax v poisťovníctve alebo finančnom sektore, alebo dokonca v
controllingu
máš skúsenosti s prácou v programovacom jazyku SQL

