Finance Manager
Ergy sp. z o.o.
Ergy jest młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą prowadzącą Asset Management w obszarze Odnawialnych
Źródeł Energii („OZE”) w Polsce. Zarządzamy dużymi farmami fotowoltaicznymi dla klientów z Polski oraz
międzynarodowych inwestorów. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów OZE i korzystamy z
zaawansowanych technologicznie narzędzi do analizy danych i raportowania. Jesteśmy członkiem Solar Power
Europe, jednego z największych stowarzyszeń branżowych na świecie. Obecnie zarządzamy projektami
fotowoltaicznymi o mocy ok. 200 MW, a nasz zespół ma doświadczenie w projektach doradczych dotyczących
aktywów OZE o mocy ponad 3 GW.
Poszukujemy osoby na stanowisko Finance Manager (K/M) w Warszawie, która posiada 3-5 letnie
doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i raportowania biznesowego, jest chętny do podjęcia nowych
wyzwań w perspektywicznej i szybko rozwijającej się branży OZE i cechują go samodzielność w pracy oraz
leadership.
Profil kandydata
Kobieta lub mężczyzna z 3-5 letnim doświadczeniem w finansach i raportowaniu, która / który:
✓ chce pracować stacjonarnie w Warszawie (możliwość hybrydowego modelu pracy do ustalenia)
✓ posiada wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie)
✓ chce pracować z nowoczesnymi narzędziami do raportowania i zarządzania elektrowniami fotowoltaicznymi
(Power BI, Bluepoint)
✓ płynnie porozumiewa się w języku angielskim
✓ chce zarządzać kilkuosobowym zespołem w perspektywie roku / dwóch lat
✓ umie pracować samodzielnie i efektywnie organizuje pracę swoją oraz swojego zespołu
✓ posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
✓ mile widziane doświadczenie i zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii
Zakres obowiązków
̶ Analiza danych i raportowanie finansowe dotyczące farm fotowoltaicznych: bilans, RZiS, RPP
̶ Prezentowanie raportów klientom w języku angielskim
̶ Zarządzanie kredytami, ich spłatą oraz ew. dodatkowymi ciągnieniami długu
̶ Tworzenie budżetów elektrowni fotowoltaicznych
̶ Rozwój i optymalizacja wewnętrznych procesów biznesowych
̶ Analiza danych i raportowanie zarządcze, w tym kluczowych wskaźników operacyjnych (KPIs)
̶ Akceptacja merytoryczna faktur kosztowych
̶ Monitorowanie obowiązków raportowych i umownych farm fotowoltaicznych
̶ Zarządzanie zespołem finansowym / regulacyjnym w perspektywie 2 lat
Co oferujemy
̶ Nauka branży OZE od zespołu z wieloletnim doświadczeniem na tym rynku
̶ Rozwój wiedzy o kontrolingu, finansach i raportowaniu przy użyciu nowoczesnych technologii
̶ Przyjazne środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji i regularnej informacji zwrotnej
̶ Realny wpływ na to jak wygląda Twoja praca i praca Twojego przyszłego zespołu
̶ Pakiet szkoleń dostosowany do Twoich i naszych planów rozwojowych
̶ Atrakcyjne wynagrodzenie

