
Briefing de Recrutamento

Dados da Vaga

 Tipo de Contrato

Título do Cargo Analista de Controladoria Horário de Trabalho Comercial

Remuneração A combinar

Benefícios

Principais Atividades, Responsabilidades e Desafios da posição.

Oportunidade de Aprendizado

Oportunidade de Crescimento

Resultados Esperados

Perfil do Candidato

Faixa Etária Não há

Escolaridade

Obrigatorio/Desejável? Obrigatório

Curso Habilidade Nível

Obrigatorio/Desejável?

Experiências Requeridas

Habilidades, Conhecimentos Técnicos, Cursos Específicos, Conhecimentos de Informática, outros)

Habilidade Nível

Oportunidade de movimentação para outras áreas.

3o mês: estruturar o departamento de controladoria

Capacidade analítica                                                                                                                                              Alto

Boa comunicação para interação com os departamentos                                                                                              Alto

Consolidação de dados financeiros, operacionais e contábeis.

Gestão da análise de viabilidade econômica e financeira de novos projetos, novos negócios, investimentos e precificação de novos produtos e/ou serviços 

com interface direta com as áreas geradoras de custos e resultados (vendas, industrial, supply chain, planejamento e controle de produção, etc).

Interação com todos os departamentos da empresa.

Treinamentos específicos da área.

Desenvolvimento e controle orçamentário.

Gestão da área de custos, envolvendo contabilidade de custos e custeio gerencial, revisão de processos, mapeamento e controle de alocações de custos 

fixos e variáveis.

Geração de relatórios gerenciais.

Criar procedimentos de auditoria.

1o. mês: conhecer principais departamentos da empresa

2o mês: identificar pontos de controles internos e processos a serem melhorados

Constante aperfeiçoamento de suas capacidades e melhoria nos níveis de entrega de resultados.

Experiência em trabalho com indicadores financeiros e contábeis (desejável).

Excel (Obrigatório)                                                                  Avançado

PowerPoint (Obrigatório)                                                          Intermediário

Superior em administração de empresas, economia ou engenharia ou ciências contábeis.

Prazo Indeterminado (Efetivo)

Ticket Alimentação, Vale Transportes e Almoço

Definição de controles internos.

Controle dos principais indicadores da empresa.

Revisar procedimentos internos com foco nos processos que impactam diretamente as demonstrações financeiras.



Competências, comportamentos e características pessoais

Carisma para lidar com pessoas (clientes, colegas de trabalho e equipe).

Disponibilidade para Viagens

Informações da Empresa Contratante

Descrição

Localização da Vaga de Trabalho

Informações Adicionais

Comentários adicionais

Os candidatos interessados devem enviar o CV para: recrutamento@makaru.com.br até 05/03/15

Organização, motivação e trabalho em equipe.

A Makaru Ind. Com. e rep. Ltda. é uma empresa familiar de médio porte, com sede localizada à Rua Providência 175, Ananindeua/PA.  fundada em 1982, 

tem com atividade a fabricação de rações pet e balanceadas para animais; criação de frangos de corte; produção de pintos de um dia; comércio atacadistas e 

varejistas de alimentos para animais; e representações de produtos agrícolas.

Ananindeua, Pará (Região metropolitana de Belém-PA) 

Sim

Comunicar-se bem e saber negociar.

Iniciativar a buscar de melhorias e solucionar problemas.


