
ORLEN Administracja to spółka z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., która oferuje usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami oraz 

obsługi administracyjnej biur. Skuteczność proponowanych przez ORLEN Administrację rozwiązań to umiejętne połączenie pracy ludzi, 

kompleksowość usług oraz elastyczność w podejściu do oczekiwań Klientów. 

  

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko 

Specjalisty do Zespołu Kontrolingu i Wsparcia IT 

Numer ref.: 02/2017 
Miejsce pracy: Płock 

Ważne do 21.06.2017 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi  za: 

• wykształcenia wyższego, preferowane kierunki to : ekonomia, finanse, rachunkowość; 
• minimum 3- lat doświadczenia na  podobnym stanowisku; 
• wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości; 
• zdolności analitycznych, dokładności i zaangażowania w realizację zadań; 
• umiejętności organizowania i koordynowania działań; 
• umiejętności pracy w zespole; 
• biegłej znajomości programów MS Office (Excel, Acces); 
• znajomość systemu SAP i Hyperion będzie dodatkowym atutem. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

• analizę rentowności umów i działań, ocenę efektywności procesów i projektów z uwzględnieniem efektywności wykorzystania  
zasobów i zatrudnienia; 

• wspieranie komórek organizacyjnych w zadaniach projektowo-analitycznych i raportowania; 
• opracowanie procesu kontroli kosztów oraz koordynacja realizacji budżetu kosztów w Spółce; 
• udział w sporządzaniu planów średnioterminowych, budżetu rocznego, planów operacyjnych oraz planów działalności inwestycyjnej Spółki; 
• samodzielne przygotowywanie raportów i analiz kontrolingowych o znaczącej wartości dodanej dla wyników procesów lub wyników  

komórek organizacyjnych; 
• przygotowanie wniosków i rekomendacji na bazie przeprowadzonych analiz; 
• przygotowywanie materiałów z bieżącej działalności oraz innych sprawozdań dla potrzeb Zarządu i Rady Nadzorczej; 
 

Oferujemy: 
 
• stabilne zatrudnienie na samodzielnym i odpowiedzialnym stanowisku;  
• szeroki i ciekawy zakres obowiązków oraz przyjazną atmosferę pracy; 
• proponowane wynagrodzenie będzie adekwatne do posiadanych kompetencji; 
• opiekę medyczną i szeroki pakiet świadczeń socjalnych. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym na adres:  

rekrutacja.orlenadministracja@orlen.pl 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.  
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN Administracja 
sp. z o. o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane 
wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Administracja sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo 
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 


