
* KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) 

informujemy, iż:

ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

1.  Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących 

celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

2Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;

b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, związanych z 

płaceniem podatków.

c) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 

do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL 

S.A. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Twój zakres obowiązków

Planowanie i raportowanie realizacji programu inwestycyjnego oraz działalności 

operacyjnej na poziomie Spółki i Grupy Kapitałowej

Kontrola bieżących procesów, poprawnej alokacji kosztów operacyjnych / nakładów 

inwestycyjnych

Udział w procesie planistycznym Spółki, a także jednostek zależnych

Udział w procesach zamknięcia miesiąca

Raportowanie zarządcze

Tworzenie cyklicznych raportów zgodnie z wymogami korporacyjnymi

Raportowanie ad-hoc, dla odbiorców wewnętrznych oraz zewnętrznych

Przygotowywanie oraz analiza planów i sprawozdań finansowych

Nasze wymagania

Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo podatkowe, rachunkowość)

Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Doświadczenie w przygotowywaniu, weryfikacji i analizie dokumentów finansowych

Wiedza z zakresu UoR, MSSF i MSR na poziomie co najmniej dobrym

Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w tym biegła w zakresie MS Excel, bardzo 

dobra w zakresie MS PowerPoint

Umiejętności analityczne

To oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Praca w jednej z największych firm 

w swoim sektorze

Możliwość pracy z ekspertami 

z różnych branż 

Bardzo dobrą atmosferę pracy

Aplikuj

Dodaj logo

spółki

Nr ref.: SSK/06/21

Przygotowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań kontrolingowych

Mile widziane

Dokładność, rzetelność, terminowość

Umiejętność pracy pod presją czasu

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Znajomość systemu SAP 

Dodatkowo otrzymasz

Dostęp do platformy kafeteryjnej

Program wspierający rodzinę

Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan

Umiejętność efektywnej prezentacji wyników prac

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dfecbcd4d4824c0186b6e11adca135c1

