
 

 

 

 

 

 

Starszy Analityk Finansowy 
 

  > Miejsce pracy: Gdańsk/Warszawa  

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA: 

> comiesięczny monitoring i raportowanie wyniku finansowego Banku w standardach IFRS / US GAAP,  

> zapewnianie poprawności księgowań w zakresie wyniku finansowego w ramach ścisłej współpracy z różnymi 

zespołami rachunkowości (IFRS / US GAAP), 

> wsparcie procesów planistycznych, 

> rozwój i nadzór nad modelami wykorzystywanymi w ramach planowania i raportowania, 

> przygotowanie raportów, prezentacji, analiz i wyjaśnień na potrzeby Grupy, Zarządu, Rady Nadzorczej Banku oraz 

współpracy z regulatorami, 

> współpracę z audytorem odnośnie danych i wyjaśnień dotyczących wyniku finansowego Banku. 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
> wykształcenia wyższego (preferowane:  finanse, bankowość, zarządzanie), 

> bardzo dobrej znajomości tematyki związanej z analizą rachunku wyników oraz czynników wpływających na jego 

kształt, 

 > doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub zbliżonym, 

> mile widziana znajomość systemów Oracle w zakresie generowania raportów finansowych, 

> znajomości standardów rachunkowych IFRS / US GAAP, 

> zaawansowanej znajomości programów MS Excel i Power Point, 

> samodzielności w działaniu, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole, 

> bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 

OFERUJEMY: 

> pracę w stabilnej firmie wielokrotnie wyróżnianej znakiem HR Najwyższej Jakości 

> możliwość udziału w licznych szkoleniach i działaniach rozwojowych, jak również inicjatywach promujących zdrowy 

tryb życia oraz wolontariacie 

> atrakcyjny pakiet benefitów, obejmujący ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, świadczenia 

świąteczne, system kafeteryjny MyBenefit 

> pracę w otwartej kulturze, opartej na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. 

     

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: Mozliwosci.rozwoju@ge.com, podając w tytule nazwę stanowiska.  

 

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli: “Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 

883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji i selekcji realizowanych 

przez Bank BPH S A, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175, Gdańsk.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

 


