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tel. 71 36 80 100 • fax  71 36 72 778 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Samodzielnego referenta 

w Dziale Controllingu UEW 

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za: 

 raportowanie wykorzystania budżetów w ciągu roku budżetowego oraz ich aktualizację, 

 kontrolę i bieżące uzgadnianie wykonania budżetów i zapisów na kontach, 

 tworzenie kalkulacji, analiz i raportów finansowych i niefinansowych na potrzeby wspomagania procesów 

decyzyjnych w strukturze organizacyjnej całej Uczelni, 

 udział w opracowaniu planów rocznych, wieloletnich i sprawozdań GUS, 

 udział w pracach związanych z zamknięciem roku obrotowego, 

 przygotowywanie i wprowadzanie danych do systemu POL-on, 

 tworzenie prezentacji multimedialnych.  

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe (Controlling, Finanse, Rachunkowość), 

 znajomość przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce i ustawy o Finansach Publicznych, 

 co najmniej podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, 

 bardzo dobra znajomość MS Excel i innych programów pakietu MS Office, 

 co najmniej podstawowa znajomość VBA i SQL, 

 umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych, 

 sumienność, systematyczność i samodzielność w wypełnianiu obowiązków. 

Mile widziane: 

 doświadczenie w działach analizy finansowej, controllingu, księgowości, 

 znajomość języka angielskiego. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), 
 możliwość rozwoju zawodowego, 
 trzynastą pensję i dodatek stażowy, 
 premie miesięczne i kwartalne, 

 pakiet świadczeń socjalnych, 
 atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem. 
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Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana, prześlij swoje CV na adres:  

adriana.danaj@ue.wroc.pl  

Tytuł wiadomości: Samodzielny referent w Dziale Controllingu UEW 

 

 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z 

siedzibą przy ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności 

i przysługuje mi  prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia." 

 


