METALIMEX je zavedená, silná a stabilní obchodní společnost působící na tuzemském a zahraničním trhu více než 70 let. Firma
patří mezi 100 nejvýznamnějších firem podle řebříčku Czech Top 100. Přidanými hodnotami společnosti jsou dlouhodobá
tradice a obchodní know-how, které umožňují nadstandardní plnění individuálních požadavků zákazníků v oblasti obchodování
komoditami. Firma patří do průmyslového holdingu MTX Group (dále jen jako „Skupina“).

Nejlepší pracují

pro

nejlepší

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU KOLEGU/YNI NA POZICI

GROUP CONTROLLER
Group Controller je podřízen Group Controlling Director MTX Group a součástí menšího
týmu, který podporuje, koordinuje a konsoliduje činnosti controllingových oddělení
jednotlivých firem Skupiny s cílem zajistit včasný, přesný, úplný a jednotný finanční
reporting vedení Skupiny v souladu s interními a mezinárodními reportingovými standardy.
HLAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poskytovat aktivní podporu týmům firem ve Skupině v řízení procesu manažerského výkaznictví
Zpracovávat a koordinovat IFRS konsolidace na čtvrtletní bázi firem ve Skupině
Zajišťovat, koordinovat a podporovat přípravu a konsolidovat roční plány a měsíčních forecasty
Analyzovat a interpretovat finanční data výrobních a obchodních firem
Řízení sub-projektů ke standardizaci a automatizaci procesů
Koordinovat a spoluvytvářet dlouhodobé finanční a daňové strategie Skupiny
Podílet se na hodnocení návratnosti investic
Zajišťovat distribuci požadavků na ad hoc analýzy a konsolidaci výstupů z firem
Příprava metodik a procesů Skupiny s cílem neustále zlepšovat současné postupy

NABÍZÍME:
• Zajímavou roli ve finančním řízení ryze českého
holdingu
• Náročnou a měnící se náplň práce
• Svěření zajímavých projektů
• Možnost učit se a profesně růst nejen v oblasti
financí

•
•
•
•
•

Možnost navrhovat a zavádět nové
postupy
Zázemí renomované, stabilní a silné firmy
Pracovní místo na prestižní adrese na
Praze 1
Motivační finanční ohodnocení
Širokou škálu benefitů

POŽADAVKY:
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ vzdělání finance / ekonomika / účetnictví
Praktická znalost IFRS standardů vč. konsolidace
Relevantní min 3letá praxe se skupinovým controllingem (konsolidace)
Silné analytické a koordinační schopnosti, metodické a koncepční myšlení
Zkušenosti s projektovým řízením
Schopnost efektivně komunikovat jak v českém, tak v anglickém jazyce
Hledáme samostatnou, zodpovědnou, strukturovanou a týmově orientovanou osobnost
Vynikající znalost MS Office, zkušenost práce s databázemi, CRM a ERP

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu: pickova@metalimex.cz

Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

http://www.metalimex.cz/o-

