Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna jest liderem usług badawczych dla różnych
sektorów gospodarki, w tym obronności, o ugruntowanej międzynarodowej pozycji,
dynamicznie działająca na rynku krajowym i międzynarodowym, w obszarze gospodarki
morskiej i lądowej, badań środowiskowych, świadcząca usługi projektowe, prowadząca
badania naukowe i prace rozwojowe,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA ds. CONTROLLINGU
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Szczecińska 65
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie w szczególności:
• zakładanie kart kontrolnych dot. przebiegu realizacji projektów, w tym dużych zleceń klientowskich
na podstawie dokumentacji kontraktowej;
• bieżące monitorowanie i nadzorowanie realizacji ww. przedsięwzięć pod kątem realizacji budżetu,
sprawozdanych kosztów zgodnie z kamieniami milowymi oraz prawidłowej i terminowej sprzedaży;
• przygotowywanie raportów, m. in. z zakresu kosztów, odchyleń, zakupów, sprzedaży, zapasów;
• udział w tworzeniu budżetu rocznego, prognoz finansowych oraz planów Spółki;
• sporządzanie raportów zarządczych i analiz finansowych, interpretacja danych;
• analizę i raportowanie przychodów, kosztów dla poszczególnych kontraktów i ich rentowności,
• analizowanie, monitorowanie i przygotowywanie projektów optymalizacji kosztów;
• udział w tworzeniu i rozwoju narzędzi controllingowych i systemu raportowania.
Od kandydatów wymagamy:
• wykształcenia wyższego ekonomicznego (finanse, rachunkowość, kontroling);
• minimum 3-letniego doświadczenia w dziale kontrolingu, analiz ekonomicznych;
• umiejętności analitycznego myślenia, analizy i interpretacji danych;
• praktycznej umiejętności sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych i interpretacji ich danych;
• umiejętności diagnozowania i samodzielnego rozwiązywania problemów;
• praktycznej umiejętność posługiwania się MS Excel;
• wysokich umiejętności interpersonalnych i organizowania pracy własnej.
Zatrudnionym oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• samodzielną, odpowiedzialną pracę;
• świadczenia socjalne, w tym prywatną opiekę medyczną;
• możliwość dalszego rozwoju zawodowego, awansu i szkoleń;
• pracę w otwartym i zgranym zespole.
Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. od
22/01/2019, na adres: rekrutacja@cto.gda.pl z dopiskiem „Specjalista ds. Controllingu”. Zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty rekrutacyjne bez załączenia poniższej
klauzuli nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody
Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie
moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub
grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.”

