
KPMG Financial Executive Search hľadá kandidáta na pozíciu Finančný kontrolér
pre klienta, ktorým je jedným z najväčších leadrov na trhu spotrebnej 
elektroniky. 

Popis pozície
Pozícia si vyžaduje zodpovedného a samostatného človeka, ktorý bude riadiť 
činnosti finančného kontrolingu spoločnosti. Ideálny kandidát by mal mať 
minimálne dvojročnú prax na relevantnej pozícii. 

Pracovná náplň:
• Koordinácia konsolidačného a reportingového procesu spoločnosti 
• Podpora pri koordinácii finančného plánovania a kontrolingu spoločnosti. 
• Koordinácia plánovacieho procesu spoločnosti a zostavovanie finančných 

plánov v spolupráci s inými oddeleniami.  
• Stanovovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov 

spoločnosti (KPI) v rámci kontrolingu. 
• Vykonávanie štandardných kontrolingových činností v rámci mesačných, 

kvartálnych a koncoročných závierok.
• Kontrola a vyhodnocovanie správnosti ocenenia hotových výrobkov a 

nákladov na obstarávanie materiálu.
• Analýza a vyhodnocovanie dosiahnutých predajných marží a ziskovosti 

jednotlivých projektov.
• Analýza a návrh riešenia identifikovaných nedostatkov.
• Zostavovanie kontrolingových reportov podľa potrieb vrcholového 

manažmentu spoločnosti a  nadriadeného zamestnanca. 
• Vytváranie a dohľad nad implementáciou interných smerníc, pracovných 

postupov a formulárov týkajúcich sa kontrolingu.  

Požiadavky:
• Minimálne 2 roky skúseností na relevantnej pozícii 
• Vysokoškolské II. alebo III. stupňa ekonomického zamerania
• Anglický jazyk – pokročilý
• Microsoft Excel - pokročilý
• Microsoft Access a SAP výhodou
• Podvojné účtovníctvo, finančné výkazníctvo
• Schopnosť rýchlo sa učiť, adaptabilita, orientácia na výsledky, dynamická 

osobnosť, analytické myslenie, flexibilita, asertívnosť, odolnosť voči stresu.
• Vodičský preukaz skupiny B
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KPMG Financial Executive Search is looking for an experienced Financial 
Controller for a client, one of the leaders on the European market for consumer 
electronics. 

Job description
The role of the Financial Controller is to manage operations financial controlling 
of the company. Ideal candidate will have minimum 2 years on similar position. 

Responsibilities
• To coordinate the consolidation and reporting process of the company.
• To provide support and coordinate financial planning and controlling.
• To coordinate planning process and prepare financial plans in cooperation 

with other departments. 
• To determine, analyze and evaluate key performance indicators within 

controlling. 
• To perform standard controlling activities at the of month, quarter and year 

closings. 
• To control and evaluate pricing process of finished goods / costs of acquired 

material / standard costs. 
• To analyze and evaluate margins and profitability of specific projects.
• Prepare controlling reports based on needs of top management.
• To analyze and suggest solutions of identified flaws and problems. 
• Create and supervise implementation of internal directives, working 

processes and forms within controlling in cooperation other departments. 
• Perform duties according to needs of the company and supervisor. 

Requirements
• Min. 2 years on similar position 
• Master degree, economic major
• English – fluent, other language is an advantage 
• Microsoft Excel - advanced
• Microsoft Access skills a SAP skills an adventage
• Double Entry Accounting, Financial Reporting 
• Quick learner, adaptability, result oriented, dynamic personality, analytical  

thinking, flexibility, assertive, stress resistant
• Driving license B 
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