
                                                                                                                                         

 

 

Nabór osób na stanowisko Starszego Specjalisty w Zespole Audytów i Kontroli 

w Dziale Finansów i Kontroli  

 

Data przyjmowania zgłoszeń: 25 kwietnia 2021 r. 

Data rozstrzygnięcia: 26 kwietnia 2021 r. 

Wymiar etatu: 1 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób 

niepełnosprawnych) 

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz    

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:                                               

• Przygotowanie sprawozdań w zakresie wymaganym ustawą o Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości, 

• Monitorowanie zmian w zakresie przepisów prawa finansowego i podatkowego, 

• Analizę realizacji zamówień publicznych pod względem przebiegu rozliczeń  

z wykonawcami, 

• Współpracę w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej Platformy, w tym kontrola 

funkcjonujących w Platformie procedur i procesów,  

• Sporządzanie analiz i raportów finansowych w ramach kontrolingu operacyjnego, 

• Optymalizację struktury kosztów Platformy i poziomu jej majątku obrotowego,  

• Bieżącą współpracę z Dyrektorem Finansowym oraz Zarządem Platformy,  

• Bieżącą współpracę z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie m.in. pozyskiwania i 

rozliczania środków z dotacji, 

• Współpracę m.in. z biegłym rewidentem, z bankami, z firmami ubezpieczeniowymi.  

Oczekiwania:  

• Wykształcenie wyższe, 

• Znajomość zasad controllingu, rachunkowości finansowej i zarządczej,  

• Znajomości obsługi programów Microsoft, w szczególności Excel i Power Point, 

• Doświadczenie na stanowisku związanym z finansami, analizą danych i raportowaniem, 

• Wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, 

• Umiejętność analizy i syntezy danych, 

• Dokładność, skrupulatność, 

• Dobra organizacja pracy, 

• Umiejętność ustalania priorytetów, 

• Umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy: 



                                                                                                                                         

 

• Ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się 

organizacji, 

• Wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i stopnia odpowiedzialności, 

• Dobrą atmosferę w pracy, 

• Prywatną opiekę medyczną, 

• Możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe). 

 

 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie 

do dnia 25 kwietnia 2021 roku, z podaniem nazwy stanowiska w tytule, pocztą elektroniczną  

na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z 

siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, REGON: 

383266132, NIP: 7962990469 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Koordynator Biura Współpracy 

Regionalnej i Międzynarodowej oraz w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

 

 

 

 

 

 


