
 
 
Thorium Space to firma zajmująca się projektowaniem oraz budową innowacyjnych pojazdów 
kosmicznych, satelitów oraz modułów satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem modułów 
komunikacyjnych w pasmach częstotliwości mmWave (Ku, Ka, E-Band). Thorium Space powstało w 
wyniku połączenia specjalistycznej wiedzy z ponad 20-letnim doświadczeniem projektowym zdobytym 
w branży kosmicznej. Największym kapitałem naszej Firmy są ludzie – wybitni specjaliści w swojej 
dziedzinie, ich wiedza oraz pasja tworzenia nowych rozwiązań z branży technologii kosmicznych. 
  
W związku z dynamicznym rozwojem obecnie poszukujemy do naszego Zespołu Kandydatki/Kandydata 
na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. ROZLICZANIA PROJEKTÓW/ ANALITYK FINANSOWY 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Twoje główne obowiązki: 

 rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów finansowanych przez NCBR 

 przygotowywanie i procesowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany, 
harmonogramów płatności, sprawozdań i raportów dotyczących projektów 

 wprowadzanie danych i dokumentów do systemu SL2014 
 kontakt i stała współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie rozliczania wniosków 
 współpraca z działem księgowości, działem kadrowo-płacowym oraz kierownikami 

projektów 
 udział w procesie zamknięcia miesiąca 
 udział w procesie budżetowania 
 kontrola kosztów w Spółce 
 tworzenie i rozwijanie narzędzi raportowych 
 sporządzanie raportów zarządczych i innych zleconych analiz ad hoc ds. kontroli i 

rozliczania projektów 
 przygotowanie analiz efektywności finansowej projektów 
 współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym i prawnym 
 dbanie o pozytywny wizerunek Spółki 
 bieżące wsparcie zespołu w czynnościach administracyjnych 



 bieżąca współpraca z Zespołami Projektowymi 
 

Twoje kluczowe kompetencje: 
 

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość) 
 minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (warunek 

konieczny) 
 znajomość zasad dot. rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych 

(warunek konieczny) 
 biegła znajomość MS Excel (warunek konieczny) 
 doświadczenie w pracy w instytucji pośredniczącej (NCBR, NCN, PARP etc.) będzie 

dodatkowym atutem 
 doświadczenie w pracy w instytucji realizującej projekty dofinansowane ze środków UE 

będzie dodatkowym atutem 
 znajomość dokumentacji konkursowej programu „Szybka Ścieżka” NCBR będzie 

dodatkowym atutem 
 doświadczenie w przygotowaniu prognoz finansowych, analizy cash flow oraz analiz 

efektywności finansowej projektów będzie dodatkowym atutem 
 komunikatywność 
 odpowiedzialność oraz samodzielność 
 dyspozycyjność, punktualność 
 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę  
 możliwość rozwoju zawodowego oraz wsparcie we wdrażaniu pomysłów 
 niezbędne narzędzia pracy 
 elastyczny czas pracy 

 
Benefity:  

 opieka medyczna  
 ubezpieczenie grupowe  
 miesięczny dodatek finansowy na dowolny cel (sport, kultura, wypoczynek itp.) 

 
 
CV prosimy przesłać na adres: recruitment@thorium.space w tytule maila wpisując nazwę 
stanowiska z ofert pracy. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 



 


