CONTROLLER FACTURACIÓ (H/D)
Ref.176253 - 02/11/2022 - Girona (Girona)

Descripció de l'oferta
AXXON Finances &amp; Administració selecciona per important i reconeguda empresa del sectror e-commerce, ubicada a la rodalia de Girona, un/a
CONTROLLER FACTURACIÓ (H/D) amb nivell d’anglès mig-alt.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip de comptabilitat i finances, dins de la divisió de facturació, i es responsabilitzarà, principalment de fer
la revisió i el control diari de les factures de venda.

Funcions i requisits de la vacant
AXXON Administració &amp; Finances selecciona per important i reconeguda empresa del sectror e-commerce, ubicada a la rodalia de Girona, un/a
CONTROLLER FACTURACIÓ (H/D) amb nivell d’anglès mig-alt.

La persona seleccionada s’incorporarà a l’equip de comptabilitat i finances, dins de la divisió de facturació, i es responsabilitzarà, principalment de fer
la revisió i el control diari de les factures de venda.

Funcions:

- Revisió diària de les factures de venda
- Control dels cobraments rebuts en les diferents plataformes
- Comptabilització de les factures de transportistes
- Conciliacions bancàries
- Elaboració informació financera per l'anàlisi i control
- Entre altres tasques de suport i control, dins del departament.

S'ofereix:

- Salari: 19.000 €BA.
- Projecte estable de llarg recorregut, en empresa en constant creixement.
- Possibilitat de créixer professionalment en un grup multinacional. La voluntat és que la persona esdevingui una figura de controller.
- Horari de dilluns a dijous de 8h a 16:45h. Divendres intensiu.
- Servei de càtering gratuït a càrrec de l'empresa.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: de dll a dj de 8h a 16:45h. Dv intensiu
Perspectiva de la feina:

Projecte estable

Previsió d'incorporació:

Immediat
Salari:

19000

Estudis
És valorable

Grau amb titulació Comptabilitat i Finances
Grau amb titulació Administració i Direcció d'Empreses

Idiomes
Anglès - B2 - Avançat (Valorable)

Professions de la feina
Comptable
Controller

Experiència laboral
És valorable

Experiència:

- Experiència desenvolupant tasques de comptabilitat, facturació i/o controller.
- Molt valorable venir d’un entorn d’assessoria o bé d’entorn multinacional.

Formació:

- Grau en Administració, Comptabilitat i/o Similars.
- Molt valorable disposar d’un Postgrau o Màster en Fiscalitat, Financera, i/o similars

Habilitats:

- Nivell mig- alt d’anglès.
- Domini de la ofimàtica. Molt valorable haver treballat en Excel.
- Capacitat d’anàlisi, flexible i amb iniciativa.
Nivell d'experiència:

Junior / Auxiliar / Ajudant

Anys d'experiència:

1 any

Empresa
Empresa:

AXXON

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Axxon us ofereix un servei d'alta qualitat en la Gestió de la Temporalitat i la Selecció de professionals. Som especialistes en
captar i transmetre els valors, aptituds, capacitats, motivacions i experiències necessàries de cada posició. Sabem
identificar, avaluar i prescriure les millors candidatures i les que més s'adeqüen a la posició requerida per l'empresa client. És
per això que els nostres equips són especialistes en sectors i àrees professionals. Considerem que aquesta especialització
és imprescindible per donar confiança i professionalitat a les candidatures i a les empreses. Garantim l'adequació,
l'adaptació i la implicació de talent per a projectes temporals o permanents. El nostre equip pivota entre el client i el/la
candidat/a per oferir a ambdues parts el millor servei i de la millor qualitat. Més de 25 anys, apropant el talent a les
empreses. AXXON SELECTING ETT, SLU, ETT AUTORITZADA 69/0030/08.

