
 
Yellow Heads Polska Sp. z o.o. jest firmą doradztwa personalnego działającą od 
2002 roku, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji i selekcji kadry 
menadżerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów dla polskich i międzynarodowych firm 
na terenie całej Polski. Współpracowaliśmy dotychczasz firmami z wielu branż jak 
m.in.: FMCG, przemysł, farmacja, IT, usługi B2B. 

   

 

Yellow Heads Polska Sp. z o.o., ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, tel.: +48 509 166 334 
Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIX KRS pod numerem 0000104549, Kapitał Zakładowy  

w wysokości 80 000,00 PLN, NIP 525-22-35-142, www.yellow-heads.com 

Obecnie dla naszego Klienta, dużej i stabilnej międzynarodowej firmy produkcyjnej 
zlokalizowanej w Krotoszynie, poszukujemy osoby na stanowisko:   
 

Specjalista ds. Finansowych - Treasury 
Nr ref.: SFT/07/2015 

 
Oczekiwania:  

Zarządzanie przepływami pieniężnymi (bieżące planowanie płatności, zbieranie informacji o 

tygodniowych planach wpływów i wydatków, monitorowanie ich wykonania) 

Obsługa zadłużenia 

Obsługa rachunków bankowych, monitorowanie obrotów i sald 

Kontakt z przedstawicielami banków. 

Zabezpieczanie ryzyka walutowego. 

Lokowanie nadwyżek finansowych 

Raportowanie grupowe w obszarze treasury 

Raportowanie NBB 

Współpraca z pozostałymi działami Spółki w kwestiach finansowych 

 
 
Zakres obowiązków: 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, określania priorytetów oraz szybkiego i 

samodzielnego rozwiązywania problemów 

Doskonała znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 

Znajomość systemu SAP (mile widziane) 

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku 

 
Firma oferuje: 

Interesującą pracę na zasadzie umowy o pracę w stabilnej firmie międzynarodowej. 

Możliwość pozyskania nowych doświadczeń i rozwoju zawodowego. 

Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport.  

Możliwość dopłaty do dojazdów do pracy w przypadku odległego zamieszkania od miejsca zatrudnienia. 

Szeroki wachlarz szkoleń. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie szczegółowego CV oraz listu motywacyjnego w języku 

polskim wraz z numerem referencyjnym oraz klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 1001, poz.926 z póz. zm.)" na 

adres: k.witczak@yellow-heads.com  

 

Zainteresowanym dziękujemy za uwagę. Zastrzegamy sobie przy tym prawo kontaktu tylko z 

wybranymi kandydatami. 

mailto:k.witczak@yellow-heads.com

