
 

BORNE FURNITURE Sp. z o.o. należy do niemieckiej rodzinnej firmy Klaus Borne Turenfabrik GmbH & Co. z siedzibą w Trier, 
która od ponad 60-ciu lat znana jest w Europie Zachodniej jako producent najnowszej generacji drzwi i ościeżnic. Na rynku 
polskim, historia firmy BORNE FURNITURE rozpoczęła się w 1998 r. Aktualnie, zaplecze produkcyjne stanowią dwa wysoce 
wyspecjalizowane zakłady zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku, o łącznej powierzchni produkcyjnej 32.000 m². 
Specjalizujemy się w wielkoseryjnej produkcji na bazie płyty komórkowej o lekkiej konstrukcji, a w szczególności blatów 
stołowych, regałów oraz innych elementów meblowych. Obecnie zatrudniamy ponad 600 pracowników. 

Poszukujemy obecnie osoby, która chciałaby podjąć pracę na stanowisku: 

Specjalista ds. controllingu 
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski lub Barlinek 

 
Do głównych zadań zatrudnionej osoby będzie należało: 

 Rozwijanie modelu analitycznego i standardów controllingowych z elementami audytu wewnętrznego  
 Sporządzanie prognoz, analiz, ocen wyników finansowych firmy 
 Przygotowywanie i monitorowanie budżetu oraz planów finansowych 
 Kalkulacje jednostkowych kosztów wytworzenia 
 Analizowanie rentowności produkcji 
 Współpraca z innymi działami w zakresie analiz kosztowych i ścisła współpraca z Działem Księgowości 
 Analizowanie opłacalności przedsięwzięć biznesowych i ocenianie ryzyka finansowego inwestycji, projektów 
 Udział w nowych projektach 
 Identyfikacja obszarów do doskonalenia i proponowanie i wdrażanie rozwiązań 
 Sporządzanie statystyk, analiz, raportów i prezentacji na potrzeby Zarządu Spółki będących podstawą strategicznych 

decyzji 
 

Oczekiwania: 
 Wykształcenie wyższe kierunkowe 
 Minimum 3 lata doświadczenie na stanowisku związanym z controllingiem lub finansami 
 Doświadczenie w budżetowaniu, przygotowywaniu budżetu projektów, sporządzaniu kalkulacji, analizie kosztów i 

przedsięwzięć pod kątem ich rentowności, sprawozdawczości finansowej  
 Znajomość zagadnień z  zakresu rachunkowości zarządczej 
 Zaawansowana znajomość programu MS Excel 
 Mile widziana znajomość programu SAP 
 Dobra znajomość języka angielskiego 
 Znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem 
 Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 
 Bardzo dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu  
 Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów 
 Ukierunkowanie na realizację celu 

 
Oferujemy: 

 Interesującą i pełną wyzwań pracę  
 Stabilną pracę w firmie rodzinnej o ugruntowanej pozycji na rynku 
 Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji 
 Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: praca@borne-furniture.com lub adres firmy: Dział HR, BORNE FURNITURE , ul. 
Złotego Smoka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: "Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy przez Borne Furniture Sp. o.o. w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda jest ważna do czasu jej odwołania". 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


