F5 Konsulting Sp. z o.o. od 1991 roku świadczy usługi w dziedzinie doradztwa biznesowego, finansowego i
personalnego oraz w zakresie zarządzania projektami. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając
usprawnienia i nowatorskie pomysły w różnych sektorach gospodarki. Odnotowuje sukcesy m.in. w obsłudze
transakcji M&A, wycenach przedsiębiorstw, opracowywaniu studiów wykonalności i wdrażaniu strategii
rozwoju, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Menedżer / Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa
Finansowego
1.

Zakres obowiązków
 doradztwo transakcyjne w procesach zakupu / sprzedaży przedsiębiorstw zarówno po stronie
kupującego, jak i sprzedającego

2.



sporządzanie wycen wartości przedsiębiorstw, biznesplanów, studiów opłacalności przedsięwzięć
inwestycyjnych, analiz finansowych etc.





kierowanie pracami zespołu projektowego
udział w due diligence finansowym, biznesowym, rynkowym
praca nad rozwojem firmy oraz nowych usług.

Wymagania:
 ukończone studia wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii, rachunkowości lub pokrewne;
dodatkowym atutem będą studia podyplomowe, ukończone lub realizowane certyfikaty
umiejętności zawodowych (CFA, CPA, CMA, ACCA, biegły rewident, doradca podatkowy etc.)



minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze audytora, kontrolera finansowego lub
innej pracy, związanej z corporate finance lub doradztwem transakcyjnym



wiedza z zakresu wycen wartości przedsiębiorstw, procesów fuzji i przejęć, analizy sprawozdań
finansowych, funkcjonowania rynków finansowych



biegłość w obsłudze MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel (umiejętności z zakresu
VBA będą dodatkowym atutem) oraz MS Powerpoint






biegła znajomość języka angielskiego



umiejętność pracy w zespole.

rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność i prezentacja)
samodzielność, dokładność oraz dbałość o szczegóły
proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, pozytywne nastawienie do działania oraz
wysoka motywacja wewnętrzna

3.

Oferujemy:
 możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej, innowacyjnie zorientowanej firmie
konsultingowej o wieloletniej tradycji





pracę w dynamicznym, zmotywowanym oraz kompetentnym zespole ekspertów



wspieranie rozwoju osobistego, zapewnienie możliwości publikacji w znanych tytułach
branżowych, uczestniczenia w konferencjach oraz innych eventach, dostęp do budowanej od
blisko 25 lat bazy wiedzy oraz know-how.

unikalną atmosferę oraz kulturę korporacyjną F5 Konsulting
elastyczny system zatrudnienia, zadaniowy czas pracy; stałą płacę oraz atrakcyjny, uzależniony od
wyników system wynagradzania

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: konsulting@f5.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.1997 o ochronie danych
osobowych, t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182”.
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