
Kodėl Tu?
• Analitinis, strateginis mąstymas, stipri orientacija į rezultatą, planavimo įgūdžiai yra Tavo stiprybės. 
• Esi skaičių žmogus, gebi valdyti ir analizuoti didelius informacijos srautus.   
• Tave giria už valdymo ataskaitų turinį ir formą. 
• Esi puikus procesų organizatorius ir koordinatorius. 
• Mėgsti iššūkius, nauji dalykai Tave įkvepia ir motyvuoja.  
• Savo profesinę patirtį nori kaupti listinguojamoje bendrovėje.

Kodėl Mes?
• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas slypi 

ambicijoje sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti 

kartu su dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir 

ambicingoje komandoje. O kokios komandos nariu nori tapti Tu?

Darbo pobūdis
• Biudžeto planavimas, vykdymo kontrolė, nuokrypių analizė.
• Pinigų srautų planavimas ir valdymas.
• Valdymo ir finansinių ataskaitų rengimas, rodiklių analizė,  įžvalgų teikimas.
• Esamų rodiklių ataskaitų (dashboardų) tobulinimas bei naujų ataskaitų kūrimas, monitoringas.
• Audito procesų koordinavimas, teisingų duomenų pateikimo atitinkamoms institucijoms užtikrinimas.
• Išvestinių finansinių priemonių (pasirinkimo sandorių) priežiūra, administravimas.

Reikalavimai
• Aukštasis universitetinis išsilavinimas finansų ar ekonomikos srityse.
• Ne mažesnė nei 2 metų panašaus darbo patirtis.
• TFAS žinios, ACCA/CFA kvalifikacija (būtų didelis privalumas).
• Išvestinių finansinių priemonių administravimo patirtis (būtų privalumas).  
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas.
• Finansinių bei valdymo ataskaitų sudarymo principų išmanymas.
• Puikūs analitinio mąstymo, gebėjimo sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti didelius informacijos srautus įgūdžiai.
• Geri laiko planavimo ir organizaciniai įgūdžiai, gebėjimas vienu metu įsitraukti į kelias skirtingas veiklas ir išskirti veiklų 
prioritetus.
• Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu.
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (Ms Office).

Sąlygos ir privalumai
• Patrauklią organizacinę kultūrą ir tarptautinę aplinką.
• Įdomų darbą novatoriškoje ir didelėje įmonėje. 
• Hibridinio darbo modelį.
• Tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes.
• Mėnesinį atlyginimą (bruto): nuo 3000 € iki 5000 € ir priedus už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo patirties 
ir kompetencijų).
• Papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą; išskirtines kelionių įsigijimo sąlygas; kt.).
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Tavo gyvenimo aprašymo lauksime el. paštu  hr@novaturas.lt su prierašu „Finansų kontrolieriaus atrankai". 
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Ieškome
Finansų kontrolieriaus (-ės)! 

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse
„Novaturas“  kviečia prie komandos prisijungti finansų kontrolierių(-ę)! 


