
Oferta: staż: Stażysta ds. raportowania i kontrolingu
Data oferty: 16-11-2022

Data ważności: 11-12-2022
Nr referencyjny: 8666/22/S

Nazwa firmy: ONDE S.A.
Opis: Lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruktury dla OZE w

szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce.
Specjalistyczna wiedza, innowacyjne spojrzenie, wysokie standardy bezpieczeństwa oraz
kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu i energetyki, czyni ONDE zaufanym
i wiarygodnym partnerem w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Stanowisko: Stażysta ds. raportowania i kontrolingu
Kategoria stanowiska pracy: Finanse / Bankowość / Księgowość: Specjalista ds. controllingu

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: stacjonarna
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń
Obowiązki: - wsparcie dyrektora działu finansowego i kontrolingu w realizowaniu funkcji kontrolingu (finansowego i

biznesowego) dla spółek niemieckich, będących w grupie kapitałowej ONDE,
- ścisła współpraca z Zarządami spółek na rynku niemieckim oraz działami księgowości spółek w
zakresie raportowania finansowego spółki (w tym raportów giełdowych),
- monitorowanie celów firmowych spółek na rynku niemieckim oraz KPIs finansowych i operacyjnych
spółek, wsparcie w optymalizacji wartości spółek.

Wymagania:
Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
Kierunki studiów:
- Finanse i Rachunkowość
Umiejętności IT:
- Programy biurowe / Microsoft Office / Excel - zaawansowany
Języki:
- niemiecki - B2 - ponadśredniozaawansowany
Prawo jazdy:
B
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Komunikatywność: poziom 3
- Myślenie analityczne: poziom 3
- Sumienność i dokładność: poziom 3
- Budowanie relacji: poziom 3
- Zaangażowanie: poziom 3

Inne wymagania: - znajomość języka niemieckiego w obszarze słownictwa finansowego i biznesowego – warunek
konieczny,
- mile widziane pierwsze doświadczenia zawodowe w dziale kontrolingu, rachunkowości zarządczej,
konsultingu corporate finance lub konsultingu strategicznego,
- bardzo dobra wiedza teoretyczna z zagadnień księgowych oraz rachunkowości finansowej i zarządczej

Warunki pracy: 3/4 etatu lub cały etat; możliwość współpracy od marca 2023, okres stażu: 3 m-ce z możliwością
podjęcia dalszej pracy po stażu

Zarobki: 3400.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV

Kontakt: kontakt przez Biuro Karier
Komentarz: "Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier
UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie:
https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/
Jednocześnie prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biurokarier@umk.pl do 11.12.2022. W temacie
prosimy podać nazwę firmy i stanowiska, na które aplikujesz”.


