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Vəzifə haqqında məlumat
Şöbə rəisi (Biznes fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi şöbəsi)Vakansiyanın adı
20.05.2022Elanın bitmə tarixi
 08672/2022 EXTKeçid kodu
SOCARMüəssisə, Təşkilat
Biznes fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi şöbəsiStruktur vahidi
şöbə rəisiŞtat vəzifəsinin adı
SOCAR Tower, H.Əliyev prospekti, 121.Struktur vahidinin ünvanı
Bakı şəhəriŞəhər/rayon
MüddətliMüqavilənin növü

Əməyin ödənilmə dərəcəsi
Əmək haqqı
Əlavə məlumat

Normalİş şəraiti
Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)İş rejimi

Əlavə məlumat
Təmin olunmurYataqxana
Təmin olunur 
Şəhərin müxtəlif yerlərindən xidməti avtobuslarla çatdırılma mövcuddur 
Ödənişsiz dayanacaq 
İnzibati binada fitnes zalı

İş yerinə çatdırılma

Tibbi, HəyatSığorta
• Yüksək peşəkar analitiklərdən ibarət komandanın işə götürülməsi 
fəaliyyətinə dəstək; 
• Analitik komandanın idarə edilməsi; 
• Şirkət və onun bölmələri üçün illik və uzunmüddətli maliyyə və 
əməliyyat KPI-lərinin yaradılması, norma və uğur göstəricilərinin müəyyən 
edilməsi; 
• Şirkət rəhbərliyi üçün aralıq və illik fəaliyyət hesabatlarının (plan/
fakt) hazırlanması; 
• Performansın dövri nəzərdən keçirilməsi, şirkət rəhbərliyi və aralıq 
müdaxilələr üçün aktivlər üçün tövsiyələr vermək; 
• Şirkət rəhbərliyinə əsas KPI-lar haqqında hesabat vermək və 
aktivlərə dair tövsiyələrinin həyata keçirilməsi.

Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)

Tələblər
AzərbaycanVətəndaşlıq

Tələb edilən təhsil

Təhsil pilləsi Təhsil əhatəsi

Ali bakalavr Müvafiq sahə üzrə

Tələb edilən iş stajı

Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir

Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 10 İl / Müvafiq sahə üzrə Maliyyə, iqtisadi təhlil, investisiya 
təhlili və analitika sahəsində 10 il iş 
təcrübəsi.  
Neft və qaz sənayesində 5 il iş 
təcrübəsinin olması üstünlükdür.



Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir

Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 3 İl / Müvafiq sahə üzrə Müvafiq sahə üzrə rəhbər vəzifədə 
3 il iş stajı

Sertifikat tələbləri

4 Sertifikat ACCA, CIMA, CFA sertifikatlarının olması üstünlükdür.

Səriştəlik və digər tələblər

Məsuliyyət

Nizam-intizam

Dürüstlük

Etik davranış

Peşəkarlıq

Şifahi özünüifadə

İngilis dili

Səlis Azərbaycan dili

Bilməlidir
• Maliyyə modelləşdirməsində dərin təcrübə; 
• Performansın idarə edilməsində dərin təcrübə; 
• Hesabat və təqdimatların yaradılmasında qabaqcıl bacarıqları, investisiya qərarlarının qəbulunu 
dəstəkləmək üçün paketlərin yaradılması üzrə təcrübə və bacarıqlar.


