OPORTUNIDADE

Estamos

Contratando!

Analista de Controladoria Sênior
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apuração, controle e envio diário do resultado gerencial, alinhados com mesa de Originação, Trading e
Logística (Daily P&L e Long & Short).
Controle e contabilizações das Posições (FX Exposure e Long & Short) (Moedas e Futuros), MTM (Marcação a
Mercado) e Estoques diariamente e durante o fechamento mensal, garantindo a acuracidade dos números
para tomada de decisões, de acordo com as Normas e Políticas referentes a derivativos (commodities).
Analisar as posições de riscos da companhia (Chicago, Prêmio, Câmbio, Frete e demais departamentos)
Reconciliações das contas do Balanço Patrimonial, assegurando que os saldos das contas reflitam fielmente o
resultado dos fatos praticados pela empresa.
Elaboração de aging list e análises de vencimentos do contas a pagar, receber e adiantamentos de
commodities.
Trabalhar em conjunto com o gestor no desenvolvimento e/ou revisão de procedimentos, implementações e de
novos projetos de sistemas, percebendo e avaliando os pontos críticos, visando garantir segurança, agilidade e
facilidade nos procedimentos;
Analise e validação dos relatórios gerenciais, societários e corporativos (Volumes, resultados, DFs e materiais de
apoio para as notas explicativas e órgãos regulatórios locais,etc...)
Garantir o atendimento as auditorias ou fiscalizações, disponibilizando documentos e informações necessárias;
Interagir com os times de originação de grãos, mesa de trading, mesa de câmbio, execução e logística.c

ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL
RH@AGRIBRASIL.NET
COM O NOME DA VAGA COMO ASSUNTO

ACESSE NOSSO SITE
WWW.AGRIBRASIL.NET

OPORTUNIDADE

Estamos

Contratando!

Analista de Controladoria Sênior
REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação em Ciências contábeis, Administração, Economia ou correlatas.
Bom relacionamento interpessoal e habilidade para estruturação de processos.
Experiência em controle de posições (Compra, Venda e Estoque), relatórios gerenciais, derivativos.
Domínio na ferramenta Excel.
Conhecimento no pacote office (Word, Power Point, One Note).
Hands-on, self-starter, self-motivated, pro-active.
Bom relacionamento interpessoal, alto nível de energia, raciocínio logico, perfil empreendedor
Inglês intermediário/avançado.

A EMPRESA OFERECE:
•
•
•
•
•

Faixa Salarial: compatível com a posição;
Programa de PLR;
Assistência médica;
Vale Refeição;
Vale Transporte

Local: São Paulo (SP)
ENVIAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL
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