
 
Liczby, wskaźniki, kontroling finansowy to Twój konik? Dodatkowo potrafisz komunikować się w 
języku niemieckim i akurat szukasz pracy pełnej wyzwań? Świetnie się składa. Takiej właśnie osoby 
szukamy do naszego Zespołu. 
  
 A kim MY jesteśmy: IDEAL to grupa kapitałowa, działająca w obszarze HR, Outsourcingu i IT głównie 
na terenie Niemiec i Polski. Przez ostatnie lata zautomatyzowaliśmy i unowocześniliśmy wiele 
procesów wewnętrznych i rozszerzyliśmy portfel naszych Klientów w branży logistycznej. Nasza 
struktura spółki IDEAL Kurier bardzo się rozwinęła w ostatnim pół roku, dlatego chcemy wzmocnić 
nasz Zespól o osobę na stanowisku Kontroler biznesowy/Kontroler finansowy z językiem niemieckim. 
  

Zapoznaj się ze szczegółami niżej i jeśli już poczułeś/poczułaś się członkiem naszej Społeczności po 
prostu APLIKUJ 

Kontroler biznesowy/Kontroler finansowy z językiem niemieckim 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
 
Jakie wyzwania i zadania stawiamy przed Tobą: 

• Kontrola, raportowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej 
• Kontakt z członkami zarządu spółki i menadżerami podległego obszaru biznesowego 
• Współpraca z menadżerami i Zarządami spółek należących do Grupy IDEAL 
• Współpraca z działem księgowości w celu poprawnej alokacji kosztów 
• Udział w projektach optymalizujących procesy biznesowe spółki 
• Bieżąca współpraca ze spółką z Grupy IDEAL – wymagana znajomość języka niemieckiego 
• Rozwój narzędzi oraz systemów pozwalających na efektywne wykorzystanie gromadzonych 

informacji finansowych i operacyjnych 
• Wdrażanie i rozwijanie procedur i narzędzi kontrolingowych 
• Przygotowywanie raportów dla Zarządu 
• Analiza kluczowych wskaźników wydajności (KPI) 
• Opracowywanie modeli excelowych, prognoz i analiz finansowych, prezentacja analiz, 

wniosków i rekomendacji 
• Rozwój narzędzi do analizy i raportowania 

Czym musisz wykazać się na tym stanowisku: 
• Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia), dodatkowe 

kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów/zarządzania będą dodatkowym atutem 
• Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego 
• Biegła znajomość MS Office i programu Excel 
• Zaangażowanie i chęć wspierania procesu decyzyjnego 
• Biznesowe podejście i pro-aktywność w działaniu 

Nasza oferta dla Ciebie: 
• Umowa o prace lub B2B 
• Karta Multisport 
• Możliwość rozwoju w ramach Spółki lub Grupy Kapitałowej 
• Narzędzia niezbędne do pracy: laptop i telefon 
• Masz możliwość podnoszenia praktycznych kwalifikacji zawodowych 



 
Brzmi dobrze? Daj się poznać i aplikuj”! 

Nazywam się Mirosława Kolankiewicz i odpowiadam za ten proces. 
Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną: miroslawa.kolankiewicz@idealwork.pl  

lub zadzwoń 538 894 747 
 

z klauzulą: 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Spółek IDEAL z siedzibą w Warszawie, podanych 

przeze mnie w aplikacji oraz w przekazanych dokumentach danych osobowych, w celu 
realizacji procesu rekrutacji w przyszłości. 

• CV bez ww. klauzuli nie mogą być rozpatrywane w procesie rekrutacji teraz lub w przyszłości. 
• IDEAL WORK GERMANY AGENCJA ZATRUDNIENIA nr cert. 12001 
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych 
dobrowolnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz w formularzach aplikacyjnych na stronach 
internetowych www.idealgrupa.pl , www.idealkurier.pl , www.idealpflege.pl jest Grupa 
Spółek IDEAL . Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Spółek IDEAL można skontaktować się 
pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora Danych, lub e-mailowo na adres 
poczty elektronicznej Administrator.Danych@idealgrupa.pl . Szczegóły zarządzania i 
przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Grupa Spółek IDEAL na 
www.idealgrupa.pl 

 


