
Briefing de Recrutamento - CONFIDENCIAL

Dados da Vaga

 Tipo de Contrato

Título do Cargo Assistente Financeiro Horário de Trabalho Comercial

Remuneração R$ 1.100

Benefícios

Principais Atividades, Responsabilidades e Desafios da posição.

Preparar pagamentos para serem enviados ao banco e acompanhar pagamento de contratos de fornecedores

Preparar relatórios analíticos e ter aptidão para aprender constantemente novas formas de automatizá-los

Perfil do Candidato

Escolaridade Superior (em andamento)

Obrigatorio/Desejável? Obrigatório

Curso

Obrigatorio/Desejável?

Experiências Requeridas

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

Habilidade Nível

intermediário

intermediário

Competencias, comportamentos e características pessoais

Foco e eficiência na execução de atividades repetitivas sem descuidar de detalhes.

Boa habilidade matemática para trabalhar com números e contas.

Boa capacidade análitica e iniciativa/pro-atividade na busca de melhorias e resolução de problemas.

Carisma para lidar com pessoas de diferentes perfis (clientes, colegas de trabalho muito antigos e novos).

Disponibilidade para Viagens

Não

Saber agir com sensatez

Excel

E-mail

Organização, motivação e trabalho em equipe.

Facilidade de aprendizagem e aptidão para mudanças nos processos e procedimentos executados

Analisar problemas nas rotinas das áreas, potenciais impacto nas interfaces e propor melhorias.

Provisionar pagamentos avaliando se foi seguida a política estabelecida e os prazos respeitados

Não há necessidade de experiencia prévia na área, somente interesse e afinidade com o perfil.

Administração de empresas, economia e contabilidade

Desejável

Prazo Indeterminado (Efetivo)

Ticket Alimentação, Plano odontológico, Vale Transportes e Almoço na empresa

Rotinas de Contas a Receber: dar baixa no sistema de títulos pagos, executar fechamento de caixa, analisar e corrigir divergências.

Conciliação Bancária, identificação e análise de divergencias.



Informações da Empresa Contratante

Descrição

Localização da Vaga de Trabalho

Informações Adicionais

Comentários adicionais

Interessados encaminhar CV para: victor.paixao@makaru.com.br

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) 


