
 

ERG S.A.    

Grupa Kapitałowa ERG jest jednym z czołowych polskich producentów wyrobów z tworzyw 

sztucznych. W związku zrealizowaną przez nas strategią rozwoju poszukujemy pracownika na 

następujące stanowisko: 

 

Kierownik działu finansowego i kontrolingu 

(miejsce pracy Dąbrowa Górnicza, Polska) 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 

• koordynację prac związanych z opracowywaniem okresowych i rocznych sprawozdań    

finansowych, i ich kontroli przez biegłych rewidentów, 

• ścisłą współpracę z Zarządem Spółki w zakresie dostarczania wiarygodnych informacji 

finansowych niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji, 

• nadzór nad procesem obiegu dokumentów finansowo – księgowych,  

• współpracę z biegłym rewidentem, firmami ubezpieczeniowymi, bankami oraz innymi 

instytucjami zewnętrznymi, 

• zarządzanie podległym zespołem, 

• współtworzenie planów sprzedażowych, budżetowych oraz strategicznych w ramach 

biznesowej działalności spółki, 

• analizę stopnia realizacji założonych planów, 

• monitorowanie i analizę wymogów prawnych w zakresie sprawozdawczości i raportowania 

oraz ich implementacji, 

• bieżącą kontrolę i analizę danych finansowych, wyników oraz kluczowych 

wskaźników efektywności (KPI), 

• opracowanie i monitoring kluczowych parametrów efektywności kosztów produkcji, 

• rozwój narzędzi kontrolingowych oraz analizę procesów i przedstawianie rekomendacji w 

zakresie działań biznesowych oraz ryzyka finansowego, 
• identyfikację obszarów do optymalizacji i standaryzacji procesów, stałe doskonalenie 

efektywności procesu, 
• przygotowanie dodatkowych analiz, kluczowych dla procesu zarządzania firmą. 

 

Wymagania: 

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów w spółce produkcyjnej, 
• wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia), 
• doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości i analizie ekonomiczno-

finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, 
• znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego, 
• znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem kosztów w spółce o profilu produkcyjnym, 
• dobra znajomość pakietu Ms Office, szczególnie Ms Excel 
• znajomość systemów klasy ERP, 
• umiejętność analitycznego myślenia, 



• bardzo dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań, 
• samodzielność w wykonywaniu zadań i umiejętność dobrej organizacji pracy, 
• wysokie zdolności interpersonalne, 
• zaangażowanie, dokładność, skrupulatność, systematyczność, 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej  
• dużą samodzielność w realizacji zadań 
• rozwój zawodowy w Spółce o stabilnej pozycji na rynku 
• atrakcyjne wynagrodzenie oparte o podstawę i system premiowy uzależniony od uzyskanych 

wyników 
• ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach 
• niezbędne narzędzia pracy do wykonywania powierzonych zadań: telefon, laptop. 

 

 

Aplikacje (CV ze zdjęciem, list motywacyjny) prosimy przesyłać  na adres mailowy: 
rekrutacja@erg.com.pl 

 

w temacie proszę wpisać: Rekrutacja – Kierownik działu finansowego i kontrolingu 
 

 
Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych aplikacji nie 
zwracamy. 

 

Klikając w przycisk „Aplikuj Teraz”, dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie oraz administrowanie przez ERG Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-520, ul. Chemiczna 6. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji 
powyższego procesu rekrutacji. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich 
usunięcia a wszelkie informacje na ten temat może Pan / Pani uzyskać w siedzibie ERG S.A. znajdującej się pod adresem 42-520 
Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 32 264 02 81 lub drogą elektroniczną 
wysyłając e-mail z pytaniem na adres erg@erg.com.pl 
  
Posiada Pan / Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie jak i prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
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