Senior Financial Controller
CERINTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare în domeniul economic;
Cunoștințe de contabilitate statutară românească la un nivel mediu-avansat;
Cunoștințe de bază despre taxe;
Cunoștințe de analiză a situațiilor financiare ale companiei;
Gestiunea financiară a companiei cu înțelegerea și interpretarea principalilor indicatori economicofinanciari;
Cunoștințe teoretice de IFRS;
Caracteristici: rigurozitate, lucru în echipă, viziune în perspectivă;
Demonstrează capacitatea de a învăţa şi înţelege aspecte de reglementare, financiare, juridice şi
impactul acestora asupra activităţii zilnice;
Integritate, tenacitate şi adaptabilitate în situaţii complexe şi deseori medii în schimbare;
Capacitatea de prioritizare a activitatii şi respectarea termenelor limită;
MS Office la nivel avansat, în special Excel (manevrarea și interogarea bazelor de date reprezintă un
avantaj;
Limba engleză nivel mediu.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:
•
•

•
•
•
•
•

Pregatirea rapoartelor financiare lunare în conformitate cu IFRS: bilanț, cont de profit și pierdere;
Analiza principalilor indicatori de performanță economico-financiară și analiza performanței
financiare prin raportare la buget și perioadele precedente (indicatori de profitabilitate, indicatori de
capital de lucru etc.);
Pregătirea situației fluxurilor de numerar istorice și viitoare;
Pregatirea procesului anual de bugetare prin modelarea financiară a planurilor de afaceri ale
societății;
Participarea în procesul de control al creațelor comerciale prin pregătirea de rapoarte de creanțe și
implicare în procesul de recuperare de creanțe împreună cu Departamentul Comercial;
Analiza pe vechimi a soldurilor furnizori;
Analiza managementului stocurilor și a provizioanelor aferente;

•
•
•
•
•

Comunicarea către coordonatorul direct a ariilor de risc identificate în procesul de analiză financiară
a activității societății;
Monitorizarea investițiilor realizate de societate și analiza comparativă cu bugetul de investiții;
Pregătirea rapoartelor de profitabilitate pe produs, profitabilitate pe canale de distribuție etc.;
Pregătirea situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu cerințele IFRS și OMF;
Pregătirea diverselor rapoarte solicitate de către management.

ALTE DETALII:
•
•
•

Locatie: Bucuresti
Entitate angajatoare: Labormed Pharma Trading
Departament: Financiar

Va rugam sa trimiteti CV-ul sau recomandarile voastre la cariereromania@zentiva.com pana la data de 14 mai 2021.

