Lubimy, gdy nasi pracownicy mają ambitne cele. A Ty? Czy jesteś gotów rozwijać
się podejmując nowe wyzwania? My w MAHLE jesteśmy jednym z trzech czołowych
światowych dostawców w branży motoryzacyjnej w obszarach komponentów
silnikowych, filtracji, elektryki/mechatroniki i zarządzania termicznego. Zatrudniając
około 66 000 pracowników w ponad 150 zakładach produkcyjnych oraz dysponując
dziesięcioma wielkimi centrami badawczo-rozwojowymi dążymy do tego, aby w
pełni zadowolić naszego klienta. Dzięki pracy zespołowej łączymy istniejące już
technologie z innowacyjnymi rozwiązaniami, opracowujemy inżynierskie pomysły
oraz wyznaczamy nowe standardy.

Dziel się wiedzą praktyczną, realizuj pomysły i bierz na siebie
odpowiedzialność. W MAHLE Polska Spółka z o.o., Krotoszyn jako

Specjalista ds. Finansowych - Treasury

Czy chciałbyś podjąć się szczególnie odpowiedzialnych zadań?

Pochwal się nam swoimi umiejętnościami – zarówno tymi zawodowymi,
jak i osobistymi:











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









Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Minimum roczne doświadczenie 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

Zobacz, co możemy Ci zaoferować!
Oferujemy doskonałe i szyte na miarę możliwości rozwoju. Jesteśmy w stanie je zapewnić dzięki regularnym zebraniom skoncentrowanym na omawianiu
działań oraz programowi różnorodnych szkoleń. Doceniamy ponadprzeciętną wydajność, dlatego też chcielibyśmy nawiązać z Tobą długoterminową
współpracę. Dajemy Ci nie tylko szansę wykorzystania swojego potencjału, ale także wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników oraz elastyczne
warunki pracy dopasowane do aktualnego etapu twojego życia. Podążaj z nami ścieżką swojej kariery. Aplikuj teraz.
W razie pytań prosimy o kontakt: dorota.doroszuk@pl.mahle.com, tel. +48 62 7225 121.

jobs.mahle.com

