
 

Grupa POLDEM, producent mebli tapicerowanych, poszukuje osoby na stanowisko: 

Kontroler finansowy Grupy Kapitałowej. 

Miejsce pracy: Łódź, Pabianicka 184/186 

Zakres obowiązków: 

• Raportowanie comiesięczne wyników finansowych Spółek Grupy Kapitałowej do Zarządu, 

• Sporządzanie analiz finansowych i zestawień controllingowych dla Zarządu i Kadry zarządzającej, 

• Kontrola stanów magazynowych oraz dokumentów magazynowych surowców, półproduktów i 

wyrobów gotowych, kontrola księgowań obrotów magazynowych. 

• Kontrola bilansu, rachunku zysku i strat oraz cash flow i innych raportów  

• Przygotowanie cyklicznych raportów dotyczących sprzedaży i zamówień w ujęciu klient/kraj 

• Kontrolowanie terminu spływu należności, analiza przeterminowanych należności oraz nadzór nad 

windykacją, 

• Analiza rentowności wg: produktu, kanału dystrybucyjnego, odbiorcy itp. 

• Realizacja procesów związanych z comiesięcznym zamknięciem kont księgowych, 

• Tworzenie i zaksięgowanie rezerw finansowych, 

• Kontrola limitów kredytów kupieckich, limitów kredytowych. 

• Kontakt z instytucjami finansowymi, obsługa umów leasingowych, 

• Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym 

• Inne zadania i analizy zlecone przez zarząd 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse 

•  minimum 3-letnie doświadczenie w controllingu, rachunkowości zarządczej lub analizach finansowych 

poparte zdobyciem szerokiej wiedzy z tego zakresu 

• biegła znajomość języka angielskiego 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel 

• znajomość zagadnień z obszaru rachunkowości 

• otwarty umysł i zdolności analityczne 

• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

• nastawienie biznesowe 

• rzetelność i skrupulatność 

 

Oferujemy: 

• Pracę w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Szerokie możliwości rozwoju zawodowego 

• Pracę w przyjaznym środowisku 

• Pakiet medyczny, dostęp do grupowego ubezpieczenia 

• Szkolenia 

• Kurs języka angielskiego w naszym biurze 

• Kawa, herbata, woda bez ograniczeń 

• Darmowy parking 

Proszę o składanie CV mailowo: 

rekrutacja.stella@poldem.pl 
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Łódź, dn. ……………….. 
Administrator (Pracodawca) 
Stella Spółka z o.o.  
Z siedzibą w Łodzi 
ul. Pabianickiej 184/186. 
 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi, przy ul. Pabianickiej 184/186. 

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z 
nami pod adresem e-mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl 

3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w 
związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w 
przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a 
które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. 

4. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.  
5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku 

od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej. 
6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia 

przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO 
7. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO. 
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 
4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie 
automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili. 

9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych. 

10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. 
Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe 
przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. 

 
Potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego  

 

 

 
 

 

 

 


