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Marka DRÄXLMAIER jest gwarantem innowacji i liderem na rynku motoryzacyjnym od ponad 60 lat. 
Każdego dnia ponad 75 000 pracowników w ponad 20 krajach na całym świecie projektuje i 
produkuje m. in. nowoczesne i ekskluzywne elementy wyposażenia wnętrz samochodowych i wiązki 
elektryczne. Naszymi Klientami są producenci samochodów z sektora Premium. 

Specjalista ds. controllingu 
Location:  Jelenia Gora, PL, 58500 
Work Type:  Pełny etat/Umowa o pracę 
 
Jako Specjalista ds. Controllingu dołączysz do zespołu kontrolerów, który zajmuje się 
controllingiem operacyjnym spółki produkcyjnej w Jeleniej Górze. 

  
Do Państwa zadań będzie należeć: 

• Uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, planów długoterminowych, 
projekcji krótkoterminowych oraz kontrola ich realizacji, w tym analiza odchyleń i 
raportowanie 

• Przygotowywanie raportów i analiz finansowych w oparciu o dane finansowe i 
ilościowe zawarte w systemach grupy 

• Udział w procesie zamknięcia miesiąca tj. kontrola prawidłowości ujęcia kosztów i 
inwestycji oraz alokacja kosztów 

• Kontrolowanie i analizowanie danych produkcyjnych (wyników oraz kluczowych 
wskaźników efektywności) 

• Współpraca z innymi działami w celu uzyskania danych niezbędnych do 
sprawozdawczości zarządczej oraz w celu poprawy wskaźników 

Profil kandydata: 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, 
ekonomia, ekonometria) 

• Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu 
• Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie 

pozwalającym na komunikację w międzynarodowym środowisku 
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel 
• Dobra organizacja pracy, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 
• Zdolności analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków i prezentowania ich w 

ustrukturyzowany sposób 
• Samodzielność, skrupulatność, umiejętność argumentowania oraz nastawienie na 

usprawnianie działań 
• Znajomość SAP, VBA/SQL oraz doświadczenie w controllingu produkcyjnym będzie 

dodatkowym atutem 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie będącej liderem w branży 
motoryzacyjnej 

• Program wdrożenia w pierwszym okresie zatrudnienia 
• Rozwój zawodowy   

https://d-career.org/Draexlmaier/job/Jelenia-Gora-Specjalista-ds_-controllingu-58500/857554201/
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• Nagrody jubileuszowe 
• Wyjątkowo bogaty pakiet benefitów Kafeteria MyBenefit (300 zł/miesięcznie), w tym 

m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport 
• Dofinansowanie do posiłków w firmowej kantynie 
• Dodatki świąteczne i urlopowe 
• Ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach 


