
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

 

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko pracy w pionie wsparcia  

w Dziale Księgowości 

 Stanowisko pracy: specjalista ds. kontrolingu 

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę  

 Miejsce pracy: Warszawa 

 

 

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 

 

 Wykształcenie: wyższe / średnie (preferowane: finanse, rachunkowość, ekonomia) 

i 2-letnie doświadczenie zawodowe; 

 Wysokorozwinięte umiejętności analitycznego myślenia; 

 Doświadczenie w obszarze finansowo – księgowym oraz kontrolingu finansowego; 

 Znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości zarządczej oraz finansowej; 

 Odpowiedzialność, zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań; 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel); 

 Dobre umiejętności organizacyjne, komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole. 

 

II. Zadania wykonywane na stanowisku pracy: 

 

 Sporządzanie okresowych raportów zarządczych i analiz finansowych; służących 

bieżącym procesom decyzyjnym; 

 Przygotowywanie kalkulacji zleceniowych oraz kontrola i analiza ich realizacji; 

 Współudział w procesie przygotowywania rocznego planu rzeczowo – finansowego, 

kontrola jego realizacji i analiza odchyleń; 

 Bieżąca kontrola, weryfikacja i analiza kosztów, przychodów i rentowności; 

 Aktywny udział w projektach związanych z optymalizacją kosztów; 

 Aktywna współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania oraz 

podnoszenia zyskowności działań; 

 Ścisła współpraca z działem księgowości oraz aktywny udział w procesie zamknięcia 

miesiąca. 

 

III. Wymagane dokumenty: 

 CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 

 Kopie dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów) potwierdzających deklarowane 

kwalifikacje zawodowe.  

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 



 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego 

załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (ul. Duchnicka 3, 01-796 

Warszawa, e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby 

procesu rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na 

podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez 

Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, 

osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, 

dostawcom usług informatycznych. 

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

 Pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa,  

ul. Duchnicka 3 

 Osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,  

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36 

 Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl 

 

W terminie do 10 czerwca 2021 r. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami 

 


