
 

 

 

Naftoserwis Sp. z o.o. jest stawiającą na rozwój, największą firmą w Polsce świadczącą specjalistyczne usługi 

technicznego utrzymania baz paliwowych. 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Starszy Specjalista ds. Analiz 
Lokalizacja: Warszawa 

(nr ref. 1/1/2022) 

 

Zakres obowiązków:  

• raportowanie wyników Spółki, budowa i utrzymywanie narzędzi raportowych, modeli finansowych oraz 

analiz biznesowych, 

• bieżąca współpraca z biurem rachunkowym oraz współpraca z audytorami zewnętrznymi (badanie 

sprawozdania finansowego itp.), 

• nadzór nad działaniem i rozwojem systemu obiegu dokumentów, 

• wypracowanie oraz monitorowanie mierników efektywności dla poszczególnych obszarów biznesowych, 

• pozyskiwanie danych z obszarów biznesowych spółki celem ich analizy, kontrola budżetów projektów, 

monitorowanie płynności Spółki, 

• przygotowywanie analiz finansowych i niefinansowych, które będą podstawą w podejmowaniu decyzji 

biznesowych. 

• odpowiedzialność za procesy zamknięcia miesiąca/roku i raportowanie ich do grupy kapitałowej, 

• przygotowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych  i udział w sporządzeniu planów strategicznych, 

• monitoring wykonania budżetu, w tym wyjaśnianie przyczyn odchyleń od założonych budżetów oraz 

rekomendowanie działań korygujących i optymalizacyjnych w ramach powierzonych obszarów 

biznesowych, 

• analizy i raporty ad-hoc. 

 

Wymagania:  

• doświadczenie na podobnym stanowisku co najmniej 2 letnie, 

• znajomość podstaw rachunkowości, analizy oraz modelowania finansowego (warunek konieczny), 

• zaawansowana znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, 

PowerPoint (warunek konieczny), mile widziana znajomość podstaw języka VBA, 

• znajomość systemów Work Flow będzie dodatkowym atutem, 

• znajomość zagadnień podatkowych związanych z cenami transferowymi, 

• wykształcenie wyższe magisterskie, o profilu ekonomicznym lub finansowym, 

• komunikatywna znajomość języka angielskiego, 



 

 

• umiejętności analityczne – umiejętność wyciągania wniosków na podstawie analizy dużych zbiorów 

danych, 

• samodzielność, dokładność i inicjatywa,  

• profesjonalizm i współpraca w realizacji zadań, 

• innowacyjność oraz pro aktywność w działaniu. 

 

Oferujemy:   

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• dofinansowanie do opieki medycznej oraz karty sportowej, 

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, 

• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV  

w terminie do 12.02.2022 roku na adres: 

rekrutacja@naftoserwis.pl 

w tytule maila prosimy wpisać nr referencyjny 1/01/2022 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne uprzejmie prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-903) przy ul. 

Finlandzkiej 10, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w 

każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza 

rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.”. 

 

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o. prosimy o 

dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów 

rekrutacyjnych prowadzonych przez Naftoserwis Sp. z o.o.”. 

 

Równocześnie informujemy, że zgłoszenie swojej kandydatury jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Klauzuli 

informacyjnej dla osób biorących udział w rekrutacji, zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.naftoserwis.pl 

 

Informujemy również, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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http://www.naftoserwis/

