
 
 
 
 
 

 
 

 
 

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko 

Dyrektor Finansowy 

Nr ref. ABP/1210-14/2022 
 

Główne zadania: 

• kształtowanie i realizacja strategii finansowej Uniwersytetu w uzgodnieniu z Rektorem; 

• przygotowanie planu finansowego Uczelni oraz bieżące nadzorowanie i monitorowanie jego 
realizacji;  

• zarządzanie ryzykiem finansowym; 

• planowanie oraz analiza efektywności strategicznych kierunków działalności instytucji;  

• wprowadzanie rozwiązań w zakresie usprawniania i optymalizacji działalności Uczelni; 

• analiza wskaźników finansowych i rekomendacje do podejmowania decyzji strategicznych; 

• przygotowanie cyklicznych raportów, sporządzanie analiz i prognoz o charakterze 
zarządczym; 

• wprowadzenie i rozwój narzędzi kontrolingu finansowego;  

• poszukiwanie możliwości finansowania zewnętrznego inicjatyw realizowanych w Uczelni; 

• wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do 
kompetencji. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości; 

• minimum 8 lat pracy w tym min. 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym                    
w obszarze finansowo-księgowym; 

• znajomość przepisów prawa dotyczących rachunkowości, podatków, finansów publicznych; 

• znajomość systemów ERP oraz doświadczenie w optymalizacji procesów; 

• kompetencje doradcze i menedżerskie; 

• otwartość i inicjowanie zmian; 

• znajomość ustaw o finansach publicznych i rachunkowości; 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

• brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 
 

 Dodatkowym atutem będzie: 
• doświadczenie w pracy w instytucji publicznej; 

• posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub równorzędnych uprawnień 
międzynarodowych; 

• znajomość struktury uczelni wyższych oraz zasad ich funkcjonowania; 

• znajomość języka angielskiego. 
 

Oferujemy: 

• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;  

• elastyczny czas pracy; 



• możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim; 

• świadczenia z funduszu socjalnego; 

• systemy premiowe; 

• trzynastą pensję; 

• możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie; 

• inne świadczenia socjalne. 
 
 

CV prosimy składać do 21.02.2022 r. 
 

APLIKUJ: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d777e182206f4633a5

c95bcb40632943  
 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: 
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_
wum.pdf 
 
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi  kandydatami, a nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy.  
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