
 

 

 

Rail Capital Partners Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: 
 

Menadżer ds. Controllingu i Finansów 
miejsce pracy: Bydgoszcz  

 

Rail Capital Partners sp. z o.o. jest spółką typu „ROSCO” tzn. spółką posiadającą lokomotywy 
i dzierżawiącą je przewoźnikom kolejowym. Spółka została powołana do życia w 2012 roku z 
w celu dzierżawienia klientom nowoczesnych lokomotyw. Właścicielem Spółki jest Fundusz 
Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZAN („Fundusz”), którego częścią portfela 
inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A. Główna działalność biznesowa Spółki 
skupiona jest organizacyjnie w następujących segmentach: 

• Dzierżawa / leasing pojazdów trakcyjnych; 

• Utrzymanie pojazdów trakcyjnych. 
 

Ogólne zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:  
1. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres rcp@rcplokomotywy.pl do 

dnia 15.10.2020r. 
 

2. Do zgłoszenia osoby ubiegające się o stanowisko powinny dołączyć: 

• List motywacyjny; 

• Życiorys (CV); 

• Informację o adresie do korespondencji i telefonie kontaktowym; 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych 
dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji o kandydacie/kandydatce (o 
ile zostanie dana osoba zakwalifikowana do grupy finalnych kandydatów). 

 

3. Od osób ubiegających się o stanowisko oczekiwane będą: 

• Wykształcenie wyższe z dziedziny ekonomii lub finansów; 

• Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność; 

• Dokładność i dobra organizacja pracy; 

• Zdolność analitycznego myślenia; 

• Rozwinięte zdolności interpersonalne; 

• Znajomość języka angielskiego; 

• Międzynarodowe certyfikaty (ACCA, CIMA, CFA) będą dodatkowym atutem. 
 

4. Od osób ubiegających się o stanowisko wymagane będą: 

• Co najmniej 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z 
zarządzaniem finansami; 

• wiedza z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, 
przepisów podatkowych; 

• znajomość zasad kontrolingu; 

• Prawo jazdy kategorii B; 

• Nienaganny przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
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5. Zakres obowiązków/odpowiedzialność: 

• kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy; 

• współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym  w zakresie rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej; 

• przygotowanie rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich 

realizacji; 

• odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w obszarze finansów; 

• odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz 

stóp procentowych; 

• kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami leasingowymi i 

ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi; 
 

6. Oferujemy: 

• Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole; 

• Możliwość udziału w dynamicznym rozwoju firmy; 

• Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach; 

• Atrakcyjny system motywacyjny; 

• Pakiet socjalny; 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Osoba aplikująca na stanowisko deklaruje że: 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję 

aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji. 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję 

aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, także dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji przyszłych rekrutacji na takie same lub inne stanowiska pracy. 

Administratorem danych jest „Rail Capital Partners” sp. z o.o. („RCP”; adres: 

Bronikowskiego 12a, 85-426 Bydgoszcz). Podanie danych jest dobrowolne, są one 

wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez RCP, na podstawie zgody lub na 

żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane 

podmiotom, z pomocą których RCP prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub 

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do 

cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od rozstrzygnięcia 

niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia 

niniejszego procesu rekrutacji. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. 

ochrony danych. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Z pełną politykę bezpieczeństwa danych mogą Państwo się zapoznać wchodząc na stronę: 

www.rcplokomotywy.pl 


