
 

Jesteśmy wiodącym dystrybutorem artykułów sportowych na rynku hurtowym  
i detalicznym. Posiadamy ugruntowaną pozycję oraz wizerunek solidnego partnera 
wśród naszych Klientów. Na przestrzeni lat zbudowaliśmy zespół pełen dynamizmu,  

energii i zaangażowania. 
W chwili obecnej poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko: 

 

ANALITYK FINANSOWY 
Nr ref.: AF/12/17 

Lokalizacja: Katowice 

GŁÓWNE ZADANIA: 
 Analiza finansowa Klientów 

 Udział w procedurach budżetowania i weryfikacji realizacji budżetu 

 Analiza rentowności produktów, Klientów 

 Kontrola kosztów 

 Udział w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych 

 Raportowanie wyników i wskaźników 

 Analiza opłacalności ekonomicznej inwestycji 

 Wsparcie analizy ryzyka 

 Udział w wielu realizowanych projektach rozwojowych Spółki 

NASZE OCZEKIWANIA: 
 Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

 Min. 2-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w controllingu lub 
finansach, doświadczenie w branży sportowej będzie dodatkowym atutem 

 Mile widziani kandydaci z doświadczeniem w spółkach handlowych,  
z rozbudowaną siecią sprzedaży detalicznej 

 Znajomość zasad rachunkowości finansowej oraz zarządczej 

 Zaawansowana znajomość MS Excel 

 Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2 

 Dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, umiejętność analizy  
i strategicznego myślenia, rzetelność, terminowość 

OFERUJEMY: 
 Umowę o pracę i perspektywę długoterminowej współpracy 

 Pełne wdrożenie stanowiskowe i możliwość rozwoju zawodowego 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności 

 Niezbędne narzędzia pracy i ciekawy pakiet socjalny m.in. pakiet sportowy, 
grupowe ubezpieczenie, nauka języka obcego etc. 

 Pracę w dynamicznym środowisku, w firmie o dużym potencjale, pełną 
wyzwań i nowych możliwości 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku: 
 

APLIKUJ 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także po jej 
zakończeniu w celu przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).” 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spokey Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-389) ul. 

Woźniaka 5, który przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie 
danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/ Panu prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich 

aktualizacji lub żądania usunięcia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 


