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Cyclad to międzynarodowa firma konsultingowa specjalizująca się w outsourcingu i rekrutacji dla światowych 
liderów branży technologicznej. Jesteśmy obecni w 5 krajach na 3 kontynentach. Myślimy i działamy globalnie, 
dzięki czemu naszym pracownikom możemy zaoferować duże możliwości rozwoju. Dołącz do naszego zespołu! 
 
 

Opis stanowiska: 
 Diagnoza, ocena oraz doskonalenie procesów występujących u Klienta pod kątem świadczonych usług 

 Kompleksowa obsługa wybranego procesu z obszaru O2C/R2R/P2P/Sourcing & Procurement 

 Tworzenie odpowiedniej dokumentacji (wniosków, raportów, analiz, planów budżetowych, oceny ryzyka, itp.) 

 Wsparcie Klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących działań finansowych 

 Aktywna praca na systemie SAP podczas wykonywania codziennych obowiązków 
 

Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe z obszaru finansów i księgowości (lub pokrewne) 

 Bardzo dobra znajomość języka francuskiego lub niemieckiego 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Bardzo dobre zrozumienie istoty procesów F&A 

 Zorientowanie na Klienta 

 Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne 
 

Oferujemy: 
 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia 

 Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie 

 Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach, szkoleniach oraz wyjazdach służbowych 

 Prywatna opieka medyczna 

 Dodatkowe ubezpieczenie na życie 

 Praca w wielokulturowym zespole profesjonalistów 

 Karta Multisport 
 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@cyclad.pl 
 
 
 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem danych jest Cyclad Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 48/1. Dane przetwarzane są dla potrzeb rekrutacji, a wgląd do nich mogą mied potencjalni pracodawcy oraz 
spółki z grupy Cyclad spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy kandydat ma dostęp do treści swoich danych i możliwośd ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.  
 
W aplikacji prosimy zawrzeć następującą klauzulę:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cyclad Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 48/1, moich danych osobowych dla 
potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji oraz na kontakt ze mną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeo koocowych w celu 
przedstawiania ofert pracy odpowiadających moim kwalifikacjom.” 

 


