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REKRUTACJA AKTUALNA 

Herkules S.A. – spółka notowana na GPW, działająca aktywnie na rynkach związanych z budownictwem, wzbogacając i rozwijając zespół 
pracowników poszukuje do swej siedziby w Warszawie kandydatkę / kandydata na stanowisko 

Kontroler finansowy kontraktu GSMR 

Miejsce pracy: Warszawa 

Opis stanowiska 

 tworzenie planów finansowych, budżetów, monitorowanie oraz ich ocena i kontrola realizacji oraz analiza odchyleń 

 sporządzanie raportów i analiz finansowych w zakresie monitoringu wykonania budżetów kontakt z przedsiębiorstwami 
budowlanymi, projektantami i wykonawcami 

 tworzenie krótko- i długoterminowych prognoz finansowych 
 przeprowadzanie analiz biznesowych dotyczących rentowności  procesów i podejmowanych działań 

 przygotowywanie prezentacji dla działów operacyjnych (obszarów biznesowych) oraz dla Zarządu dotyczących  wyników 
finansowych/wyników sprzedaży/realizacji budżetów 

 formułowanie wniosków i sugestii w zakresie sytuacji ekonomicznej Kontraktu 
 ścisła współpraca z osobami zarządzającymi danym obszarem biznesowym i wspieranie ich pracy wiedzą finansową potrzebną do 

podejmowania decyzji kluczowych dla danego obszaru biznesowego 

Wymagania 

 wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, rachunkowość zarządcza, ekonomia) 
 u minimum 3-4 letnie doświadczenie na stanowisku kontrolera  
 doświadczenie w branży budowlanej – warunek konieczny  
 biegła znajomość MS Excel i umiejętność przygotowywania modeli finansowych oraz kontroli kosztów 

 znajomość funkcjonowania programów finansowo – księgowych 

 silnie rozwinięte zdolności analityczne 
 praktyczna umiejętność budowy narzędzi raportowania, tworzenia baz danych 

 dokładność, skrupulatność, cierpliwość, pozytywne nastawienie 

 komunikatywność, zaangażowanie i samodzielność w działaniu 

Oferujemy 

 stabilne zatrudnienie w formie dogodnej dla pracownika 
 atrakcyjne wynagrodzenie 
 możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 

rekrutacia@herkules-polska.pl 

Prosimy o dopisanie klauzuli z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z poźn. zrn.)." 

Dziękujemy! Herkules Polska 

Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopols, 03-236 Warszawa. 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od czasu zakończenia procesurekrutacji na stanowisko); 
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia.ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

docofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie ocofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lubelektronicznej na wskazany powyżej adres mailowy; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych zprzeprowadzeniem procesu rekrutacji; 
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


