Jesteśmy jedną z największych w Europie firm projektowo-inżynierskich. W blisko 70-letniej działalności
ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania
wyzwań pracowników.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. analiz ekonomicznych
miejsce pracy: siedziba firmy w Katowicach

Zakres obowiązków:






Sporządzanie prognoz finansowych i analiz opłacalności projektów inwestycyjnych głównie w sektorze
energetycznym.
Przygotowywanie i prezentowanie opracowań przed klientami.
Monitorowanie rynku energetycznego (m. in. zmiany regulacji prawnych krajowych i unijnych).
Monitorowanie dostępności funduszy krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji.
Inne powierzone prace w zakresie posiadanych kompetencji.

Oczekujemy:












Wykształcenie wyższe; mile widziane wykształcenie ekonomiczne, dodatkowe wykształcenie techniczne,
doświadczenie w branży energetycznej.
Wiedza z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw metodą DCF, finansów
przedsiębiorstw.
Umiejętność sporządzania prognoz finansowych i analiz opłacalności inwestycji.
Mile widziana umiejętność interpretacji sprawozdań finansowych.
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Zdolność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia.
Dokładność i rzetelność.
Umiejętność analizowania informacji, dokonywania ich weryfikacji i krytycznej oceny.
Zaangażowanie i samodzielność w podejściu do obowiązków zawodowych.
Umiejętność pracy w zespole.
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Wymagania dodatkowe:





Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
Umiejętność prezentacji opracowań przed klientami.
Dodatkowym atutem będzie znajomość rynku energetycznego, w tym regulacji prawnych dotyczących tego rynku.
Mile widziana znajomość Visual Basic.

Oferujemy:






Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami.
Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem.
Rynkowy poziom wynagrodzenia.
Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe).

CV oraz list motywacyjny prosimy doręczyć na adres: epkariera@epk.com.pl
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