Zabrze, dnia 15 lutego 2021 r.

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.
zatrudni na stanowisko:
Analityk Finansowy
W SEKCJI ANALIZ FINANSOWCH

Miejsce pracy: Zabrze
Zakres obowiązków:

1. Współtworzenie budżetu Spółki, rocznych i wieloletnich planów
finansowych i inwestycyjnych oraz monitorowanie ich realizacji
2. Współtworzenie budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych
3. Opracowanie raportów z realizacji budżetów komórek organizacyjnych,
w tym analiza odchyleń, ustalenie ich przyczyn i konsekwencji
ekonomiczno - finansowych
4. Sporządzanie analiz finansowych oraz zestawień
5. Tworzenie i optymalizacja wewnętrznych procedur dotyczących obszaru
controllingu
6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne oraz minimum roczny
staż na podobnym stanowisku,
2. Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
3. Znajomość programów finansowo-księgowych w podmiotach leczniczych
- mile widziane
4. Biegła znajomość pakietu Microsoft Office
5. Umiejętność tworzenia budżetu i prowadzenia analiz finansowych
6. Umiejętność analizy i wyciągana wniosków
7. Zdolności organizacyjne, rzetelność, dokładność w wykonywaniu
obowiązków odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność
8. Chęć nauki i przyswajania wiedzy.

Oferujemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Odpowiedzialną i interesującą pracę
Fundusz socjalny
Ubezpieczenie grupowe
Kartę MultiSport
Możliwość rozwoju zawodowego
Przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
sekretariat@szpitalzabrze.pl w temacie wiadomości wpisując:
„Rekrutacja na stanowisko: Analityk finansowy”
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających
oraz zawarcie w CV/aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji
prowadzonych przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa
unijnego oraz polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Zostałam/em
poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Miejski Sp. z
o.o. w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu
jest dobrowolne i niezbędne do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i
informacji, wykraczających poza zakres niniejszego ogłoszenia, nie jest wymagane.
”Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
iod@szpitalzabrze.pl

Osobami upoważnionymi z ramienia Szpitala, w celu udzielania niezbędnych
informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
- Dominika Antoszewska - Król – Kierownik Sekcji Analiz Finansowych
tel: 32 277 61 89
- Ilona Górecka – Kierownik Działu Kadr
tel: 32 277 61 19
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Publikacja ogłoszenia:
- strona internetowa Szpitala (aktualności + bip)
- fanpage Szpitala na Facebooku

