Група Компаній «Євротек» розпочала свою діяльність в 1995 році й відтоді, крокуючи вперед,
створює власну історію. Розвиваючись - ми знайшли своє призначення на ринку роздрібної
торгівлі.
До складу Групи компаній «Євротек» входить Девелоперська компанія, яка здійснює управління
нерухомістю та Ритейлінгова компанія «Альянс Маркет», яка забезпечує наші магазини усім
необхідним для покупця.
Ми об’єднали 4 мережі - Фреш, Арсен, Союз, Квартал, всі вони різних форматів: супермаркети,
мінімаркети, магазини біля дому. Робота в різних форматах дозволяє нам постійно
розширювати сферу своєї діяльності, підвищувати конкурентоспроможність магазинів і
збільшувати коло постійних покупців з найрізноманітнішими споживчими потребами та
доходами. Компанія пропонує широкий вибір різноманітних товарів, як продуктової, так і
непродуктової груп, товарів власного виробництва та повний спектр додаткових послуг.
У зв’язку з розвитком Компанії, запрошуємо Вас прийняти участь в конкурсі на посаду:
Фінансовий аналітик
Функціональні обов'язки:
 Формування управлінської звітності
 Формування звітності по МСФЗ
 Аналіз звітності. формування фінансових моделей
 Формування бюджетних моделей
 Формування презентаційних моделей
Вимоги:
 Вища освіта - фінанси, економіка
 Досвід роботи на аналогічній посаді або аудитором бажано в «big 4» або інвестиційних
фондах
 Розуміння структури і принципів складання звіту P & L
 Розуміння показників "операційний прибуток", "маржа", "операційні витрати", "фінансові
витрати", "інвестиційні витрати"
 Уміння аналізувати доходи / витрати по їх безпосереднім джерелам, а так само по
центрам фін. відповідальності і напрямками діяльності.
 Відмінне знання функцій Excel, побудова багаторівневих формул. Робота з великими
масивами даних
 Впевнена робота в професійних надбудовах Excel - PowerPivot (побудова зведених
таблиць на основі декількох баз даних, написання структури зведеної таблиці,
додавання розрахункових рядків і стовпців, формування наборів налаштувань зведеної
таблиці, VBA (написання нескладних макросів на угрупування / розгрупування, "нарізки"
зведеного файлу на кілька файлів, експорт / імпорт інформації)
Знання:
 Бухгалтерської звітності
 МСФЗ
 Структура звітності
 Аналіз звітності
 Бюджетування.
 Аналітичні здібності, відповідальність, організованість
 Впевнений користувач ПК (Еxcel, 1С, КФ (бажано); РowerРoint)
Компанія пропонує:
 Офіційне працевлаштування
 гідний рівень заробітної плати
 можливість професійного та кар'єрного зростання в крупній компанії.
Якщо Вас зацікавила дана вакансія, надсилайте резюме на: hr@evrotek.com

