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Nr. Referencyjny: 99095
Kraj: Polska
Lokalizacja: Warszawa
Region: mazowieckie
Forma zatrudnienia: Pełny etat - czas nieokreślony
Poziom Stanowiska: Specjalistyczne / Kierowniczea
Wymagana znajomość
języków:

Angielski

 

  

 
 
 
Opis stanowiska pracy
 

Merytoryczna weryfikacja i akceptacja ofert dla indywidualnych klientów biznesowych
Udział w procesie budżetowania i planowania, w szczególności merytoryczna weryfikacja
prognoz, określanie poziomu ryzyka, formułowanie i przekazywanie własnych opinii oraz
rekomendacji
Cykliczne przygotowywanie raportów oraz analiz wraz z interpretacją wyników
operacyjnych i finansowych
Inicjatywa w udoskonalaniu istniejących narzędzi analitycznych i tworzeniu nowych do
analizy wyników jak również usprawnianie procesów wspierających podejmowanie decyzji
biznesowych
Wsparcie decyzyjne dla klienta wewnętrznego w zakresie przygotowywania rekomendacji,
opracowywania danych oraz prezentacji wyników

 
 
Wymagania
 

Wykształcenie wyższe z zakresu Finansów
Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze finansów
Wysokie zdolności analityczne
Samodzielność, inicjatywa, sumienność, ukierunkowanie na cel
Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Znajomość branży telekomunikacyjnej będzie dodatkowym atutem
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
Biegła znajomość programów Excel, PowerPoint (Think Cell)
Uczestnictwo w programach ACCA, CIMA lub podobnych będą dodatkowym atutem
Znajomość SAP, SQL i VBA będą traktowane jako dodatkowe atuty

 
 
 
T-Mobile Polska
 
<br>Jesteśmy jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce: obsługujemy ponad
10,251 mln klientów. Jako operator zintegrowany, oprócz usług mobilnych i stacjonarnych,
oferujemy pełen pakiet usług ICT, a w ramach T-Mobile Usługi Bankowe - pełną paletę
usług finansowych. <br>T Mobile Polska obejmuje niemal 100% populacji Polski zasięgiem
swojej sieci 3G oraz ponad 99,8% populacji zasięgiem LTE, dzięki najnowocześniejszej



infrastrukturze sieciowej. <br>Zatrudniamy około 4000 osób, stosując najlepsze, światowe
praktyki w zakresie zarządzania personelem. Dzięki temu w 2017 roku po raz 8. z rzędu
zostaliśmy uhonorowani odznaczeniem Top Employers. <br>Jesteśmy częścią globalnego
koncernu telekomunikacyjnego – Grupa Deutsche Telekom (DT), która zatrudnia globalnie
ponad 225 tysięcy pracowników i prowadzi działalność w 50 krajach na świecie, obsługując
ponad 200 mln klientów. <br>T-Mobile to miejsce pracy pełne wzajemnych inspiracji
i niezwykłych wyzwań. Działamy odważnie, odpowiadamy za podejmowane decyzje,
współpracujemy, eksperymentujemy i próbujemy! <br>Ty też? Nie zwlekaj i zaaplikuj już dziś!
 
Oferujemy Tobie
 
<br> Co oferujemy? <br> <br>• Ciekawą pracę w międzynarodowym i dynamicznym
środowisku <br>• Możliwość działania na dużą skalę <br>• Benefity sportowo-kulturalne <br>•
Opiekę medyczną <br>• Dodatkowy wolny dzień w dniu Twoich imienin lub urodzin <br>•
Ruchomy i elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej <br>• Możliwość rozwoju w ramach
struktur Deutsche Telekom
 
 
Kontakt
 
T-Mobile Polska
 
Magdalena Kusio
praca@t-mobile.pl
 
http://www.t-mobile.pl/pl/strona_korporacyjna/kariera
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