Stroko

delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in
trženja higienskih izdelkov. Smo del mednarodne skupine SHP, ki
spada med največje proizvajalce higienskih papirjev v srednji in
jugovzhodni Evropi ter letno proizvedemo okoli 72 tisoč ton
higienskega papirja. V stabilnem in v prihodnost usmerjenem
delovnem okolju, v katerem naše načrte podpirajo standardi
kakovosti in proces nenehnih izboljšav, boste gradili svojo
karierno pot, delali v timu in uresničevali željo po pridobivanju
novih znanj in izkušenj.
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Visokošolsko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo.
Zaželene večletne izkušnje v
mednarodnem okolju na področju
proizvodnega kontrolinga.
Poznavanje sodobnih metod in orodij
(uravnoteženi sistem kazalnikov,
benchmarking, model ciljnih stroškov,
poznavanje kalkulacij, razumevanje
stroškovnih mest in nosilcev, ipd.).
Aktivno znanje angleškega jezika.
Napredno znanje MS Office.
Logično razmišljanje, vztrajnost,
natančnost, odgovornost, zanesljivost
in samostojnost.
Sposobnost razvoja in spremljanja
izvrševanja proračuna vsakega obrata,
ocenjevanja in sporočanja izvajanja
izbranih KPI-jev, podpiranja operativnih
in naložbenih odločitev s finančno
analizo in obrazložitvijo.
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Odgovornost za doseganje strateških
finančnih ciljev skupine na področju
proizvodnje, tehničnih procesov in
investicij.
Priprava načrta proračuna na ravni skupine
podjetij, mesečno spremljanje in
vrednotenje odstopanj od načrta.
Priprava ocene 1 - 3 za proizvodne obrate,
Pomoč vodstvu proizvodnje pri postavljanju
ciljev (KPI) in pobud. Sprotno spremljanje
njihove uspešnosti, analiziranje in
pojasnjevanje odstopanja.
Sestavljanje mesečnih poročila "Mill
Dashboard", poročanje direktorjem obratov.
Nenehno spremljanje razvoja lokalnih
fiksnih stroškov, analiziranje trendov po
kategorijah, zahtevanje korektivnih ukrepov.
Spremlja CAPEX, zagotavljanje izračunov
(PB, IRR) kot osnovo za odločitve,
retrospektivno ocenjevanje izpolnjevanje
parametrov CAPEX.
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Zanimivo delo v uspešnem
in razvojno usmerjenem
mednarodnem podjetju
Paloma.
Zaposlitev za nedoločen čas
s 6 mesečnim poskusnim
obdobjem.
Usposabljanje in uvajanje po
programu za novo
zaposlene.
Delo v prijaznem delovnem
okolju z zaposlenimi z
bogatimi izkušnjami in
znanjem.

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo, pripravljeni vsakodnevne izzive in napore
preoblikovati v pozitivne spremembe, ste prava oseba za nas in vas vabimo, da svojo vlogo v slovenskem in
angleškem jeziku pošljete na naš elektronski naslov kariera@paloma.si.
Uresničite vašo prihodnost z nami!

