Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. lider na rynku bankowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej
poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. Sprawozdawczości Grupy Kapitałowej
Miejsce pracy: Warszawa
POZNAJ NAS!
Polski Bank Komórek Macierzystych jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i w Europie. Zaufało
nam już ponad 150 000 Rodziców, co stanowi 85% Rodziców, którzy podjęli decyzję o bankowaniu komórek
macierzystych z krwi pępowinowej przy porodzie. Jakość PBKM potwierdzają liczne certyfikaty i zaufanie jakim darzą
nas takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, czy Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników
DOŁĄCZ DO NAS!
Nasz Zespół tworzą dynamiczni, pełni pasji, samodzielni i otwarci ludzie. Lubimy pracę samodzielną i zespołową,
dzielimy się wiedzą, cieszymy się z sukcesów swoich oraz współpracowników, nie boimy się wyzwań i trudnych
projektów. Dbamy o dobre relacje z Klientami oraz Współpracownikami. Nasza praca po prostu sprawia nam
przyjemność!
Przygotowaliśmy dla Ciebie stanowisko Specjalisty ds. Sprawozdawczości Grupy Kapitałowej, do Twoich zadań
należało będzie m.in.:
Tworzenie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych zgodnie MSR/MSSF,
sporządzanie pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych,
współpraca z Audytorem z BIG4 w związku z badaniem sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych,
współpraca z Działem Księgowości,
współpraca z Komitetem Audytu,
wdrażanie nowych standardów MSSF obowiązujących Grupę,
bieżąca współpraca ze Spółkami w Grupie.
CZEKAMY NA TWOJE CV JEŻELI:

Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze finansów),
bardzo dobrze znasz język angielski,
posiadasz 3-letnie doświadczenie w sprawozdawczości finansowej
znasz międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF oraz zasady konsolidacji sprawozdań
finansowych,
znasz MS Office, a zwłaszcza Excel,
posiadasz rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia oraz współpracy w zespole,

cechuje Cię terminowość, odpowiedzialność i samodyscyplina.

OFERUJEMY CI:
możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy w oparciu o umowę o prace,
pracę pełną wyzwań z możliwością realizacji własnych pomysłów, inicjowania zmian i budowania wartości
firmy,
rozwój oraz zdobywanie nowej wiedzy w dynamicznie rozwijającej się Grupie Kapitałowej,
dogodną lokalizację biura (4 min od Dworca Centralnego),
ubezpieczenie na życie i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
pakiet świadczeń socjalnych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU JUŻ DZIŚ!
Wyślij swoją aplikację na adres e-mail: kadry@pbkm.pl

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem kadry@pbkm.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli
roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@pbkm.pl.

