
 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
poszukuje kandydatów do pracy w Dziale  Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania 

na stanowisko Specjalista ds. Analiz i Controllingu 
 
 
Do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie 

 przygotowanie danych, analiz i rekomendacji dla polepszenia rentowności Szpitala 

 opracowania w zakresie analiz dotyczących oceny ryzyka finansowego, oceny rentowności inwestycji, 

 rzetelne opiniowanie ekonomicznej części wniosków budżetowych w oparciu o dostępne dane finansowe 
 sporządzanie zestawień1 i analiz dla  jednostek organizacyjnych USK 

 opracowanie analiz, weryfikacja i opiniowanie planów zaopatrzenia/zakupów materiałów i usług 

 Udział w negocjacjach finansowych w wybranych postępowaniach, dialog techniczny,     aneksowanie umów. 

 
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata  

 wykształcenie wyższe kierunkowe – mile widziane wyższego ekonomiczne 
 oświadczenie zawodowe w specjalizacji  - min. 2 lata 

 wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej 

 znajomość podstaw budżetowania, controllingu i analizy finansowej 

 biegła obsługa komputera 
 zaawansowana znajomość programu MS Office, w tym zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel 

 dyspozycyjności 

 silnej motywacji w osiąganiu wyznaczonych celów 

 zaangażowania i samodzielności w działaniu 
__ 

Oferta pracodawcy 
 
 interesująca i pełna wyzwań praca 

 stabilne warunki zatrudnienia 
 szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń 

 dofinansowanie pakietu sportowego 

 
Osoby zainteresowane Dokumenty aplikacyjne należy przesłać z dopiskiem „DRZ – oferta pracy” na adres e-mail: 

drz@usk.wroc.pl  lub kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław w terminie do 31.03.2021r 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

 

* W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o 
przedmiotowej treści: 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych 
osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”. 
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