
CURRICULUM VITAE 

Nume: Prakash Jain 

Calificări: licențiat în comerț, contabil de costuri, contabil autorizat, secretar de companie din India 

Profesionist în domeniul financiar, cu o experiență globală de aproximativ 25 de ani în domeniul 

financiar-contabil și comercial, a lucrat pe întreg continentul în industrii de bază, cum ar fi 

petrochimia și oțelul, cu companii Fortune 500, cum ar fi Reliance Industries și ArcelorMittal. 

În prezent, lucrează la ArcelorMittal la Luxemburg, în domeniul oțelului lung cu carbon, în calitate de 

șef al departamentului financiar pentru afacerea Wire Solution / șef al biroului de management al 

transformărilor / M&A și inițiative strategice. 

(5)Experiența anterioară  lucrând la ArcelorMittal at Luxembourg în cadrul afacerii de oțel cu conținut 

ridicat de carbon, în calitate de șef al departamentului financiar pentru raportare și control, cu 

responsabilități specifice de gestionare a performanței pentru o afacere cu o cifră de afaceri de ~ 8 

miliarde EUR și un transport de oțel de 11 MT din ~15 unități de producție, responsabilitățile fiind în 

primul rând de a asista comitetul de conducere european în luarea deciziilor de afaceri cu contribuții 

cheie și parteneriate în întregul lanț valoric pentru a asista afacerea în luarea de decizii strategice 

valoroase în domeniile planificării financiare, analizei riscurilor, amprentei, analizei cost-beneficiu. 

(4)Experiență anterioară la ArcelorMittal Steel Republica Cehă (august 2011 până în ianuarie 2015) 

(3) Experiență anterioară(3) la ArcelorMittal Steel Trinidad West Indies (decembrie 2006 până în 

august 2011) 

(2)  Experiență anterioară  la Mittal Steel Kazakhstan ca manager financiar și comercial (octombrie 

2003 până în noiembrie 2006) 

1)Experiența anterioară la Indian Petrochemicals Corporation Limited: O companie din grupul 

"Reliance" (1996-2003) 

Primul loc de muncă după calificare a început la IPCL, o companie petrochimică de top din sectorul 

public, ca ofițer financiar la IPCL, iar ulterior a fost preluat de Reliance Industries, o companie Fortune 

500, cu sarcina principală de a compila rapoartele de costuri și MIS pentru toate cele trei locații și 

pentru raportarea corporativă. 


