
ZAMET S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej ZAMET - wiodącego producenta konstrukcji stalowych 
oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupę kapitałową ZAMET tworzą notowana na warszawskiej GPW ZAMET 
SA oraz: 

• ZAMET INDUSTRY - będąca wiodącym dostawcą konstrukcji dla sektora Oil & Gas, 

• ZAMET BUDOWA MASZYN - będąca liderem na rynku maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii  
i pozostałych gałęzi przemysłu, 

• MOSTOSTAL CHOJNICE - znaczący dostawca konstrukcji mostowych oraz budowlanych. 
 
Aktualnie w związku z rozwojem naszej grupy kapitałowej, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko: 
 
 

SPECJALISTA DS. FINANSÓW 
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski 

 
Zadania: 

• udział w procesie zarządzania płynnością finansową spółek Grupy Zamet 

• analiza i regulowanie zobowiązań 

• monitoring należności oraz działania windykacyjne 

• kontakt z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, umów kredytowych, produktów Trade 
Finance 

• utrzymywanie relacji z bankami i instytucjami finansowymi, monitoring rynku finansowego 

• udział w pozyskiwaniu obrotowego i inwestycyjnego finansowania zewnętrznego 

• lokowanie nadwyżek finansowych 

• realizacja obowiązków z umów finansowych (kredyty, pożyczki) 

• analiza finansowa kondycji finansowej kontrahentów 

• identyfikacja ryzyka finansowego wynikającego z zawieranych umów 
 
 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe o profilu finansowym 

• doświadczenie w pracy w dziale finansowym – mile widziane 

• dobra znajomość języka angielskiego 

• praktyczna znajomość systemów finansowych 

• bardzo dobra obsługa MS Excel 

• znajomość specyfiki współpracy z bankami i instytucjami finansowymi – mile widziane 

• umiejętność oceny sprawozdania finansowego 

• wysoko rozwinięte umiejętności analityczne 
 

 
Co oferujemy?  

• stabilną pracę w renomowanej firmie 

• elastyczny czas pracy w zakresie 40 godzin tygodniowo 

• jasne cele i zadania 

• cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego 

• atmosferę współpracy i wsparcia ze strony Zespołu 

• dodatkowe świadczenia z ZFŚS 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ 

• ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły skorzystać z dedykowanych 
programów edukacyjnych TDJ Foundation obejmujących m.in. letnie wyjazdy wakacyjne, czy całoroczne 
programy rozwojowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 
Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712790864, REGON 100538529, KRS 0000340251. 
2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte 
współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są 
przetwarzane.  
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu 
poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.  
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w 
przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna 
na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych.   
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest 
dobrowolne.  
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 
W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w 
art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym." 
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez 
Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez 
Grupę TDJ" (opcjonalnie). 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą 
elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 

 


