Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, zabývající se vývojem a výrobou
kompozitních a sendvičových materiálů pro letectví, kolejovou dopravu a průmysl, vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici

CONTROLLER
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava a návrh hospodářského plánu společnosti v součinnosti s ostatními středisky společnosti,
Příprava a návrh strategie, politiky a postup, včetně kalkulací, rozpočtů, daní a jmění společnosti,
Příprava finanční analýzy pro rozhodování vedení společnosti,
Příprava a kalkulace projektů, nabídek obchodního úseku, investic, apod.
Kontrola ekonomické správnosti smluvních dokumentů,
Podílí se na rozhodování o projektech, záměrech a jiných akcích souvisejících s pohybem
finančních prostředků společnosti.
Zajištění controllingové činnosti všech úseků společnosti,
Zajištění pravidelných reportů,
Zajištění přípravy a používání interních procesních dokumentů spojených s controllingem a
plánováním.

Kvalifikační požadavky:
• SŠ/VŠ ekonomického zaměření,
• pokročilá znalost práce na PC (Excel, Word, webové aplikace),
• znalost principů hospodaření společnosti, hospodářského výsledku, tvorby kalkulací, rozpočtů,
ekonomické rozvahy a finančního plánování,
• znalost finančního managementu a controllingu,
• praxe ve výrobní firmě minimálně 2 roky,
• komunikativní znalost AJ.
Osobnostní požadavky:
• mít rád výzvy a nepodléhat stresu - vše se dá zvládnout,
• být pečlivý a chtít vše dotáhnout do konce,
• umět se rychle rozhodnout,
• komunikativní a proaktivní osobnost,
• schopnost analytického myšlení a nadhledu nad situací,
• zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti,
Nabízíme:
• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti
• dlouhodobý pracovní vztah
• příjemný pracovní kolektiv
• možnost homeoffice
• příspěvek na stravování
• možnost zapojení se do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek i pro rodinné příslušníky
• pružnou pracovní dobu
• 25 dnů dovolené
• zajímavé firemní akce
• příspěvek na životní pojištění, firemní půjčky
• možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělání
V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím váš životopis v českém jazyce na níže
uvedený e-mail. Do předmětu e-mailu prosím uveďte název pozice.
Kontakt: e-mail: kariera@5M.cz, tel.: 572 433 716
Veškeré vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez vašeho předchozího souhlasu
dále šířeny.

