CFO
KPMG Talent Solutions hľadá skúseného kandidáta na pozíciu CFO
pre klienta, ktorým je investičná spoločnosť na Slovensku so sídlom
v Bratislave.
Spoločnosť sa okrem investícií do nehnuteľností a IT orientuje aj na
agropodnikanie, investície do pôdy, obnoviteľných zdrojov energie a
do športových aktivít.
Pozícia si vyžaduje šikovného kandidáta, ktorého zodpovednosťou
bude koordinovanie a riadenie všetkých investičných, materiálnych,
finančných zdrojov spoločnosti.
Požadovaná prax na podobnej pozícii 5 rokov.
Náplň práce
• Zodpovednosť za riadenie a plánovanie finančných tokov,
kontrolných mechanizmov a efektívnosť hospodárenia holdingu prevažne však zahraničných spoločností,
• Rozhodovanie o financovaní činností a spôsoboch nakladania s
finančnými prostriedkami
• Vyhodnocovanie rentability jednotlivých činností
• Stanovovanie a zodpovedanie za implementáciu finančnej stratégie
holdingu
• Spracovávanie, analýza a poskytovanie finančných plánov, výkazov,
rozpočtov a finančných ukazovateľov v rámci holdingu
• Analýzy vývojových trendov a predpokladaných dosiahnutých
výsledkov
• Aktívny cash flow, zadávanie transakcií, sledovanie a optimalizácia
kurzových rizík
• Zodpovednosť za audity zahraničných spoločností,
• Príprava mesačných a kvartálnych reportov a controlling
• Posudzovanie investičných o.i. aj zahraničných zámerov monitorovanie, pripomienkovanie, hodnotenie rizikovosti investícií
a projektov

CFO
Náplň práce (pokračovanie)
• Zodpovednosť za zverené projekty – projektový manažér (hands
off), monitoring a reporting
• Reprezentácia spoločnosti na jednaniach
• Vedenie rokovaní s kľúčovými obchodnými partnermi, negociácia
podmienok
• Komunikácia so zahraničnými finančnými inštitúciami a
správcovskými spoločnosťami a fondami
Znalosti
• Microsoft Excel – expert
• Microsoft Power point - expert
• Anglický jazyk – expert
• Prehľad v oblasti finančníctva, bankovníctva, účtovníctva,
investovania
• Daňové a právne znalosti
Ostatné požiadavky
Silné riadiace, komunikačné, prezentačné a negociačné schopnosti,
strategické a koncepčné myslenie, schopnosť motivovať druhých,
schopnosť vnímania a hodnotenia príležitostí. Nutnosť častého
rozhodovania. Orientácia na výsledky. Aktívny prístup, flexibilita,
lojalita, schopnosť zvládať stres, schopnosť reagovať na zmeny.
Schopnosť projektového riadenia a vysoká miera samostatnosti,
zodpovednosti, dôslednosti.
Základná zložka mzdy: min.3.500 EUR v závislosti od skúseností
kandidáta.
Miesto výkonu práce: Bratislava
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