Euro Innowacje sp. z o.o. specjalizuje się pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, zarządzaniu i rozliczaniu
projektów oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
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Młodszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
Miejsce pracy: Euro Innowacje sp. z o.o. w Poznaniu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Rozliczanie wydatków w ramach działań dofinansowanych z projektów UE, w tym:
 sporządzanie harmonogramu wydatkowania środków dla działań projektowych
 komunikacja z wykonawcami i członkami zespołu projektu w zakresie wydatkowania środków
 weryfikacja prawidłowości otrzymanych dokumentów finansowych (faktur, rachunków)
 opisywanie dokumentów finansowych pod względem poprawności finansowej
 wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu SL rozliczającego projekty
 tworzenie pomocniczych budżetów i zestawień dla potrzeb rozliczeń projektów
Planowanie wydatków w ramach budżetowania nowych projektów UE, w tym:
 planowanie wydatków w budżetach projektów (MS Excel)
 tworzenie budżetów dla projektów w systemach aplikacyjnych (generatory wniosków)
 komunikacja z klientami spółki w zakresie ich oczekiwań co do planowanych działań
OCZEKIWANIA:







wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Finanse, Rachunkowość, Controling
wysoka komunikatywność, zaangażowanie i kultura osobista
doskonała organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność
bardzo dobra znajomość komputera (MS Excel i MS Word)
zainteresowanie projektami UE
preferowani będą kandydaci z doświadczeniem zawodowym w zakresie rozliczania, księgowości,
controlingu, finansów

OFERUJEMY:






stałe zatrudnienie na umowę o pracę
pracę w przyjaznej i miłej atmosferze w Poznaniu (ul. Naramowicka)
współpracę z młodym i doświadczonym zespołem
możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych
kawę Lavazza ze spienionym mlekiem 😊

REKRUTACJĘ PROWADZIMY DO DNIA 15.11.2018R:



Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w formie elektronicznej
w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: Młodszy specjalista ds. realizacji projektów z UE.

APLIKACJĘ PROSZĘ OPATRZYĆ JEDNĄ Z KLAUZUL:



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych
procesów rekrutacyjnych Euro Innowacje sp. z o.o.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych procesów
rekrutacyjnych, ale nie wrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych
procesów rekrutacyjnych Euro Innowacje sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Garbary 100/11
61-757 Poznań

Kontakt:
tel/fax: 61 639 4960
monika.kp@euroinnowacje.com
www.euroinnowacje.com

Miejsce pracy:
ul. Naramowicka 154
61-619 Poznań

