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CERSANIT S.A. 
ogłasza rekrutację na stanowisko: 

MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
FINANSOWYM 

Miejsce pracy: Kielce  
Twój zakres obowiązków: 

• Weryfikacja kontrahentów oraz analiza ich sytuacji finansowej na podstawie dokumentów 
finansowych.  

• Przygotowywanie dokumentacji dotyczących decyzji kredytowych oraz terminów płatności. 
• Wsparcie w procesie tworzenia zabezpieczeń transakcji handlowych. 
• Bieżąca współpraca z klientem zewnętrznym w zakresie wywiadu gospodarczego, ubezpieczeń 

należności, majątku oraz działalności Grupy. 
• Tworzenie analiz i raportów zgodnie z przyjętymi standardami. 

 
Ta oferta skierowana jest do Ciebie jeżeli: 

• Interesują Cię zagadnienia związane z analizą finansową i chcesz się rozwijać w tym obszarze. 
• Porozumiewasz się w językiem angielskim i/lub językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację – warunek konieczny. 
• Znasz MS Excel na poziomie co najmniej dobrym. 
• Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie ostatniego roku studiów zaocznych 

(preferowane kierunki ekonomiczne). 

W zamian oferujemy: 

• Pełne wdrożenie w powierzone obowiązki oraz wsparcie na każdym etapie zatrudnienia. 
• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem poprzez naukę od ekspertów 

w swojej dziedzinie. 
• Jasny, oparty o cele system premiowy. 
• Pakiet świadczeń socjalnych: dofinansowanie do świąt i wypoczynku. 
• Pakiet medyczny, pakiet sportowy i ubezpieczenia grupowe na preferencyjnych warunkach. 
• Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy. 
• Krótsze piątki – dłuższe weekendy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 25.03.2021 na adres: rekrutacja@cersanit.com  
Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych 
przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36." 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-
00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości). 
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - dane.osobowe@cersanit.com 
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu 
Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w 
sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym 
czasie. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne 
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