COORDENADOR FINANCEIRO
A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como COORDENADOR
FINANCEIRO em seu escritório do Rio de Janeiro.
Informações gerais:
A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter
técnico-científico. Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das maiores
e mais respeitadas organizações de conservação do mundo, com presença em mais de 30 países
distribuídos por quatro continentes. Nossa missão é promover o bem-estar humano,
fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada
em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo.
Para a vaga de Coordenador Financeiro buscamos um profissional com grande senso de
responsabilidade e organização, que será responsável pelas atividades de contas a pagar de toda
a instituição, supervisionando o assistente financeiro nas rotinas diária e apoiando os demais
coordenadores de operações em campo. Faz relacionamento com o banco nas rotinas de
pagamentos e aplicações financeiras mantendo permanentemente atualizado o controle de
compromissos a pagar da organização. Apoia o Gerente de Orçamento e Finanças em suas
atividades diárias, preparando documentos e relatórios financeiros, apoiando no controle
financeiro dos projetos e interagindo com outros departamentos da organização.
São responsabilidades da posição:
Respondendo ao Gerente de Finanças e Orçamento, a posição envolve:
−
−
−
−
−
−
−

Administrar atividades relacionadas a pagamentos, centros de custo, solicitações de
pagamento e transferências bancárias;
Revisar e criticar os códigos, descrições, datas, valores, documentos, nomes de
fornecedores e validade de documentos para pagamento;
Realizar a conciliação bancária semanal;
Apoiar o assistente financeiro nas rotinas diárias;
Acompanhar/monitorar a situação financeira dos projetos;
Manter relacionamento com o Banco;
Assistir o gerente com a preparação de relatórios financeiros e demais atividades.

Perfil Exigido:
−
−
−
−
−

Graduação em administração, contabilidade ou economia;
Experiência com rotinas financeiras e pagamentos;
Experiência com o pagamento via bankline;
Conhecimento intermediário/avançado de inglês.
Excel Avançado

A organização oferece:
−
−
−
−

Salário compatível com o cargo e funções;
Plano de saúde subsidiado para o candidato e seus familiares;
Plano de Previdência Privada subsidiado;
Vale alimentação/refeição;
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−
−
−

Auxílio Creche;
Seguro de vida.
Ótimo ambiente de trabalho.

Local de Trabalho: Escritório da Conservação Internacional no Rio de Janeiro.
Enviar currículo e carta de intenções com pretensão salarial para o e-mail rh@conservacao.org
até 29 de Abril de 2019. No campo ‘assunto’ informar ‘Seleção – Coordenador Financeiro”
OBS: Não serão analisados currículos encaminhados sem pretensão salarial ou recebidos após
a data limite acima. Processo seletivo: pré-seleção via análise de currículo e seleção final por
entrevista.
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