OFERTA LABORAL: MISOGINES
Vacant en el Departament d’administració i finances de l’empresa
MISÒGINES S.A és una empresa amb seu a Barcelona dedicada a la producció i
distribució teatral, així com a la producció audiovisual. Tenim més de 30 anys
d'experiència i apostem per un teatre compromès amb valors culturals, educatius i
socials i amb una clara vocació amb la innovació, l'excel·lència, la qualitat i un equip
sòlid, professional i compromès.
Cerquem un Controller financer junior, per incorporació immediata. Reportant
directament a direcció la persona seleccionada s'incorporarà al departament
d'administració i finances, assumint la responsabilitat de:
- Gestió de la comptabilitat diària de l'empresa
- Control i gestió de la tresoreria
- Control i gestió de la facturació i la conciliació bancària, tant l'emesa
com la rebuda
- Subministració d'informació per a treballs d'auditoria dins del seu àmbit de
competència
- Ordre, classificació i control de la documentació legal generada
- Control i gestió de nòmines
Requisits:
- Estudis mínims: Cicle formatiu Grau Superior
- Experiència mínima: 2 any en departament de finances i comptabilitat
- Idiomes: Català nivell avançat
Es valorarà:
- Màster en comptabilitat, finances, controlling...
- Haver treballat en el sector cultural
- Nivell alt en paquet office amb especial domini de l’Excel
- Molt valorable haver treballat i/o mòduls de ERP de gestió comptable,
preferentment A3COM.
- Es valorarà coneixements d'anglès
- Es busca una persona metòdica i amb un alt sentit del compromís. Proactiva,
dinàmica, resolutiva enfocada a objectius i acostumada a treballar en equip
Què oferim?:
- Projecte estable en empresa reconeguda dins del seu sector
- Formar part d’un equip de treball proper, dinàmic i professional
- Horaris de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 hores
- Contracte indefinit
- Formació continuada
- Salari brut anual, entre 12.000,00.-€ i 15.000,00.-€
Si t’interessa i penses que pots encaixar envia el teu CV a
administració@tdeteatre.com Posant a l’assumpte “Controller Financer Junior”
TALLERS 77, 2N 1A / 08001 BARCELONA, SPAIN / T: +34 667 604 844
TDETEATRE@TDETEATRE.COM / WWW.TDETEATRE.COM

