Analityk Sprzedaży – Cement Europa
Miejsce pracy: Warszawa (The Park ul. Krakowiaków 46)
Współpraca w oparciu o umowę o pracę
Termin nadsyłania aplikacji do rekrutacji wewnętrznej – 25 lipca

Główne zadania
➢ Raportowanie kluczowych wskaźników efektywności dla sprzedaży cementu w Europie
➢ Tworzenie i rozwijanie narzędzi raportowych oraz modeli analitycznych w oparciu
➢ o narzędzia klasy Business Intelligence
➢ Opracowywanie analiz prowadzących do optymalizacji rentowności sprzedaży cementu
➢ w Europie
➢ Opracowywanie wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzanych analiz
➢ Eksploracja danych sprzedażowych, data mining ukierunkowany na poszukiwanie wzorców
➢ i zależności prowadzących do lepszego zrozumienia biznesu
➢ Uczestnictwo w projektach międzynarodowych, współpraca z innymi działami w Europie
(sprzedaż, wsparcie operacyjne, łańcuch dostaw, procesy & IT)

Wymagania formalne
➢ Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne
➢ Doświadczenie w obszarze analiz, raportowania (finanse, sprzedaż, logistyka, koszty)
➢ Bardzo dobra znajomość MS Excel
➢ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
➢ Doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych, znajomość języka SQL (podstawy)

będzie dodatkowym atutem
➢ Doświadczenie w pracy z narzędziami klasy Business Intelligence (Tableau, Power BI)
➢ Bardzo dobra znajomości pozostałych programów pakietu MS Office (w szczególności MS
Power Point)

Oczekiwania interpersonalne
➢ Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków,
➢ Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
➢ Dynamika, przedsiębiorczość i pro-aktywność w działaniu.

Co możesz zyskać pracując w CEMEX?
➢ Pracę w dużej i stabilnej firmie o globalnym zasięgu,
➢ Możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach biznesu,
➢ Konkurencyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę,
➢ Szeroki pakiet świadczeń dodatkowych (w tym ZFŚS, prywatna opieka medyczna,
dodatkowe świadczenia dla pracowników-rodziców, dostęp do platformy e-learningowej,
akcje profilaktyczno-zdrowotne).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego klikając
przycisk APLIKUJ znajdujący się na dole ogłoszenia.
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie,
jednak odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

