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Leoni este un furnizor global de produse, soluții și servicii de management al energiei și datelor în domeniul construcțiilor de autovehicule 

și alte industrii. Portofoliul său de produse și servicii cuprinde fire, fibre optice, cabluri standard, cabluri speciale, sisteme de cabluri, 

precum și produse și servicii inteligente. Un partener inovator și furnizor de soluții complexe, Leoni oferă clienților săi dezvoltare stabilă 

și expertiză sistemică. Grupul de firme Leoni AG are peste 88.000 de angajați în 31 de țări și a realizat în 2017 vânzări consolidate de 

4,9 miliarde de euro. LEONI a intrat pe piața din România in anul 1999 odată cu deschiderea primei fabrici WSD (Wiring Systems 

Division) la Arad. Au urmat fabricile din Bistrița (2002) și Pitești (2005), iar ulterior au fost deschise fabricile satelit din Beiuș, Luduș, 

Marghita și Bumbești-Jiu. În anul 2016, a fost înființat primul Shared Service Center LEONI (SSC) în Cluj-Napoca. Cu peste 17.000 de 

angajați la sfârșitul anului 2017, LEONI este unul dintre cei mai mari angajatori din România.                                          www.leoni.ro 

  

CONTROLLER 
Pozitii disponibile: 1  | Recrutare Interna I Recrutare externa  
 
Provocarea ta  

 Intocmirea si alocarea bugetului și a cheltuielilor pentru fiecare departament și centre de costuri; 

 Urmărirea si actualizarea costurilor; 

 Analizează rapoartele de costuri: planificate / bugetate / previzionate față de situația actuală; 

 Urmărirea investițiilor; 

 Pregătirea  rapoartor financiare lunare și anuale specifice sau în funcție de solicitări și specificații; 

 Asigură planificarea și previzionarea; 

 Pregătirea, validarea și analiza rapoartelor periodice și analiza KPI; 

 Identificarea și propunerea optimizarii și standardizarii proceselor existente; 

 Respectarea termenelor limităa a rapoartelor periodice sau ad-hoc pentru management; 

Profilul tau  

 Diploma de licenta economie (Contabilitate de cost, Controlling, Finanțe); 

 Minimum 1-3 ani de experiență profesională relevantă în controlling; 

 De preferat experienta in contabilitate pe centre de cost; 

 Bune abilități PC și cunoștințe Microsoft Office (lucrează foarte bine cu funcțiile Excel); 

 Experiența de lucru cu sistemele ERP în domeniul controlling-ului sau financiar (de preferință sistemul SAP); 

 Nivel bun al limbii engleze (scris și vorbit); 

 Abilitatea de a analiza datele financiare și de a pregăti rapoarte financiare, declarații și previziuni cu o atenție deosebită la 
detalii; 

 Abilitatea de a menține confidentialitatea  informațiilor din punct de vedere financiar și de a demonstra un nivel ridicat de 
integritate; 

 Bune abilități de comunicare și analiză; 

 Disponibilitatea de a învăța continuu; 

LEONI proceseaza datele dumneavoastra intr-un sistem informatic care este consecvent in cadrul companiei si care utilizeaza furnizori 

externi. Prin trimiterea aplicatiei dumneavostra, sunteti de acord cu aceasta procedura. LEONI asigura respectarea protectiei datelor. 

http://www.leoni.ro/

