
       Elbląg, 1 sierpnia 2019 roku 

 

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z. o.o  

ogłasza rekrutację na stanowisko: 

Specjalisty ds. controllingu 

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało: 

 
1. Prowadzanie controllingu realizacji budżetów poszczególnych działów oraz realizowanych 

inwestycji/remontów, 
2. Opracowywanie analiz ekonomicznych z działalności spółki, 
3. Uczestnictwo w procesie budżetowania oraz prognozowania, 
4. Uczestnictwo w opracowywaniu wniosków i taryf dla ciepła, 
5. Uczestnictwo w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów działalności spółki i bieżąca 

kontrola ich realizacji oraz przygotowywanie informacji wraz z wnioskami, 
6. Sporządzanie analiz problemowych i operatywnych oraz analiz rocznych dla potrzeb 

bieżącego zarządzania i oceny ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa, 
7. Sporządzanie kalkulacji cen za energię cieplną oraz innych usług, 
8. Zarządzanie systemem budżetowania i controllingu kosztów, 
9. Okresowy przegląd kształtowania się rentowności działalności koncesjonowanej i 

pomocniczej, 
10. Dokonywanie analiz opłacalności przedsięwzięć biznesowych. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 

• min. 5-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku, 

• wykształcenia wyższego kierunkowego – Finanse / Rachunkowość / Zarządzanie, 

• praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej (w tym MSSF) 
potwierdzona doświadczeniem zawodowym, 

• znajomość systemu Controlling ZSI EGERIA lub innego systemu z tego zakresu, 

• znajomość procesu taryfowania energii cieplnej, elektrycznej i/lub gazu mile widziana, 

• bardzo dobrej znajomości MS Office, 

• umiejętności analityczne, 

• inicjatywy w działaniu i we wdrażaniu zmian, 

• komunikatywności, kreatywności, 

• dyspozycyjności, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  na adres: praca@epec.pl  do 
dnia 30.08.2019 roku. 

 

 

 

 

 



Prosimy o zawarcie w CV klauzul:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w  82-300 

Elbląg, ul. Fabryczna 3, numer KRS 0000127954 w celu rekrutacji na stanowisko 

specjalisty ds. controllingu. Podaję dane osobowe dobrowolnie  

i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, a w 

szczególności znam cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu 

do treści moich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w 

dowolnym momencie. 

Osobom nadsyłającym oferty zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy 

sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Brak 

informacji do dnia 20.09.2019 r. oznacza, że oferta nie została przyjęta. 

Informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, NIP:  578-000-26-19, REGON: 170070454, e-mail: 

epec@epec.elblag.pl, telefon: 55 61-13-200. 

2) Możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

iod@epec.elblag.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i w zakresie 

wynikającym z Kodeksu Pracy. 

4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5) Zamieszczony wizerunek w  CV odbywa się za Państwa zgodą. 

6) Zamieszczone w CV dane wykraczające  poza Kodeks Pracy umieszczone są przez Państwo dobrowolnie i 

za Państwa zgodą odbywają. 

7) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez  Państwa zgoda 

na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). 

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub przez okres trwania procesu rekrutacji. 

9) Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10) Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11) Podanie przez  Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, w 

przypadku niepodania danych niemożliwe będzie uwzględnienie Pana / Pani CV w procesie 

rekrutacyjnym. 

12) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 
 


