
Caldoris Polska Sp. z o.o. prężnie rozwija się na rynku OZE już od ponad 7 lat. Jesteśmy jednym
z liderów dostarczających nowoczesne rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej. Wierzymy

zarówno w efektywność ekonomiczną energii słonecznej, jak również w sens wspierania produkcji
energii neutralnej dla środowiska naturalnego i dla nas wszystkich. 

Niezależność, odwaga, etyka i rzetelność to wartości, którymi kierujemy się na co dzień. Jesteśmy
przekonani, że zaangażowany i profesjonalny zespół to podstawa sukcesu firmy. Dlatego stawiamy na

wiedzę, rozwój i innowacyjność w działaniu.  

Dołącz do nas jeśli chcesz realizować swoje zawodowe cele i jednocześnie zmieniać oblicze
polskiego rynku OZE.

Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń Mediów
Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: SRM/WW/17

Co będzie należało do Twoich zadań?

 zbieranie danych rozliczeniowych z platform OSD (Gaz i Energia elektryczna),

 przygotowanie list bilingowych za media,

 korekta list bilingowych w przypadku wystawionych prognoz,

 rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej w PV sprzedanej do sieci,

 przygotowywanie danych do rozliczania białych i żółtych certyfikatów,

 bieżąca weryfikacja płatności (faktury za media),

 administracja faktur za media.

Docenimy w Tobie:

 znajomość zasad funkcjonowania rynku obrotu energią i gazem,

 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (głównie MS Excel i MS PowerPoint),

 skrupulatność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

 komunikatywność i nastawienie na budowanie relacji z klientem,

 umiejętność pracy pod presją czasu,

 gotowość do sporadycznych wyjazdów na terenie kraju,

 doświadczenie w pracy w firmach z rynku energetycznego (mile widziane).



Jako firma oferujemy Ci:

 umowę o pracę,

 stabilne zatrudnienie na pełny etat,

 pracę w prężnie rozwijającej się firmie wdrażającej innowacyjne produkty z branży OZE,

 dofinansowanie benefitów (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna),

 niezbędne narzędzia pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z numerem referencyjnym SRM/WW/17
na adres: rekrutacja@caldoris.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
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