W ramach rozwoju i optymalizacji procesów Grupy Kapitałowej Protektor poszukujemy
aktualnie odpowiednich Kandydatów na stanowisko:
SPECJALISTA DS. PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ (CASH MANAGER)
Lokalizacja: LUBLIN
Liczba etatów: 1.
Obowiązki:
1. Planowanie popytu na pieniądz - planowanie zapotrzebowania na gotówkę w
krótkim (tygodniowy) i średnim (miesięczny) horyzoncie dla Grupy, jak i
poszczególnych spółek;
2. Zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi na poziomie spółek– realizacja
płatności na rzecz dostawców materiałów i usług, obsługa systemów bankowych;
3. Zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi na poziomie Grupy – odpowiednie
kreowanie przepływów pomiędzy spółkami w celu zachowania wskaźników
płynności;
4. Zarządzanie poziomem zadłużenia bieżącego – realizacja decyzji w zakresie
zaciągania kredytów krótkoterminowych;
5. Kontrola płynności – bieżąca współpraca z managerami odpowiedzialnymi za
zamówienia materiałów i usług na poziomie poszczególnych spółek;
6. Kontrola spływu należności – nadzór nad terminowym regulowaniem należności
przez kontrahentów – współpraca z działem handlowym, miękka windykacja
należności;
7. Zarządzanie ryzykiem kursowym – bieżące zarządzanie ekspozycją walutową w
ramach posiadanych należności i zobowiązań (ekspozycja netto);
8. Raportowanie – przygotowywanie raportów dla Zarządu w zakresie poziomu
posiadanych środków jak i realizacji prognoz płynnościowych (w tym raportowanie
ad hoc) – ścisła współpraca z CFO;
9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie posiadanych środków pieniężnych i
przelewów – praca na różnych systemach bankowych w Grupie jak i na systemach
księgowych, ewidencjonowanie aktywności na kontach bankowych;
10. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z instytucjami bankowymi, w tym zarządzanie i
administrowanie kontami bankowymi
11. Współpraca w zakresie przygotowywania strategii finansowej i budżetów
poszczególnych spółek;
12. Wdrażanie działań mających na celu poprawę efektywności procedur regulowania
zobowiązań Grupy;
13. Współpraca i wsparcie w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
14. Wyjaśnianie problematycznych wpłat i wypłat;
Wymagania konieczne:
1) Tytuł magistra studiów ekonomicznych lub pokrewny;
2) Co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze finansów, bankowości, zarządzania
środkami pieniężnymi;
3) Doświadczenie we współpracy z jednostkami prawnymi w międzynarodowym
środowisku;
4) Bardzo dobra praktyczna znajomość MS Excel;
5) Biegła umiejętność posługiwania się językiem niemieckim lub angielskim
(preferowany będzie język niemiecki);
Oferujemy:
1) Formę współpracy dopasowaną do potrzeb - umowę o pracę lub w oparciu o
własną działalność gospodarczą;
2) Przyjazną przestrzeń pracy w międzynarodowym środowisku – bieżąca współpraca
z managerami zarządzającymi spółkami w Niemczech i Francji;
3) Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiąganych wyników;

4) Wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności merytorycznych i miękkich niezbędnych
w wykonywaniu powierzonych zadań.

CV oraz list motywacyjny (z informacją, jakiego stanowiska dotyczy),
prosimy przesyłać na adres:
hr@protektorsa.pl
lub na adres siedziby PROTEKTOR S.A.
Prosimy o
• zapoznanie się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A. ws. Ochrony danych
osobowych (por. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679; „RODO”)
• zamieszczenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTEKTOR S.A. moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Cash Managera
(zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
wyłącznie z wybranymi kandydatami
spełniającymi powyższe kryteria.

