
 
 
 
 
 
Od wielu lat Mitsubishi Motors należy do grupy producentów wysokiej jakości samochodów  

i z powodzeniem sprzedaje swoje produkty. W związku ze swoim dynamicznym rozwojem, MMC Car 
Poland Sp. z o.o., wyłączny importer samochodów marki Mitsubishi w Polsce, poszukuje kandydata na 

stanowisko: 
 
 

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU 
 
 
Kluczowe zadania: 

 

 Kontrola płatności i limitów handlowych, 

 Przygotowywanie oceny kondycji finansowej kontrahentów, 

 Przygotowywanie miesięcznych raportów dot. wykonywania budżetów działów, 

 Kalkulacja i przygotowywanie raportów w zakresie bonusów i rabatów, 

 Wsparcie działu w realizacji bieżących zadań, 
 Współpraca z innymi działami. 

 
Wymagane kwalifikacje i umiejętności: 

 

 Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, 

 Doświadczenie w pracy w dziale controllingu, dziale finansowym, 

 Wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu, 

 Bardzo dobra znajomość MS Excel, PowerPoint, 

 Zdolności analityczne, 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

 Samodzielność i rzetelność w działaniu, 
 Komunikatywność i umiejętność pracy pod presją czasu. 

 
Oferujemy:  

 

 Stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w branży motoryzacyjnej, 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, 

 Rozwój zawodowy m.in. szkolenia i kursy językowe, 
 Bogaty pakiet socjalny: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy – kartę MultiSport. 

 

 
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy wysyłać na adres praca@mitsubishi-motors.pl  

do 20.08.2019 r. w temacie wpisując nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się 

tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 

 
Odpowiadając na ogłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych przez MMC Car 

Poland. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest MMC Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 10. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców 
(upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzec iwu, skargi do 

organu nadzorczego i przeniesienia danych. 


