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Marka Draexlmaier jest gwarantem innowacji i liderem na rynku motoryzacyjnym od ponad 55 lat. Każdego
dnia ponad 60 000 pracowników w ponad 20 krajach na całym świecie projektuje i produkuje m. in.
nowoczesne i ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz samochodowych i wiązki elektryczne. Naszymi
Klientami są producenci samochodów z sektora Premium.

Młodszy Specjalista ds. Controllingu (m/k)
Jelenia Góra
Aktualnie poszukujemy pracowników do Działu Controllingu w Jeleniej Górze. Szukamy ludzi otwartych,
elastycznych, którzy z entuzjazmem podchodzą do wyznaczonych zadań.
Do Państwa zadań będzie należeć:
•
•
•

Przygotowywanie raportów i analiz finansowych
Zapewnienie terminowego, kompletnego ujęcia godzin i kosztów na projektach oraz miejscach
powstawania kosztów
Współudział w planowaniu budżetów, planów inwestycyjnych, analiza odchyleń i raportowanie

Profil kandydata:
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe
Dobra znajomość j. niemieckiego na poziomie pozwalającym na komunikację w międzynarodowym
środowisku
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel
Zdolności analityczne, inicjatywa własna oraz myślenie procesowe

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży motoryzacyjnej
Pracę w międzynarodowym środowisku, wyjazdy do zagranicznych oddziałów
Rozwój zawodowy – szkolenia zewnętrzne, szkolenia w Business Academy DRÄXLMAIER Group w
Niemczech, kursy językowe
Bogaty pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy – kartę MultiSport, dodatki
świąteczne i urlopowe, ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach
Praca w przyjaznej atmosferze z otwartym i zaangażowanym zespołem

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o zarejestrowanie się w naszej bazie. W tym celu proszę kliknąć przycisk
APLIKUJ i wypełnić formularz oraz załączyć CV w j. niemieckim, z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DIP DRAEXLMAIER ENGINEERING Sp. z o.o./DWS DWS DRAEXLMAIER Wyposażenie
Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

