
JELENTKEZZ MOST! 
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ:

karrier@fkf.hu vagy postai úton: 1439 Bp., Pf. 637
Tárgy: „HR kontrolling csoportvezető”

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
www.fkf.hu 

+36 30 277 7115

  

LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA!

FELADATOK:
•  a Társaság éves létszámtervének, a bérre, személyi jellegű egyéb kifizetésekre és bérjárulékokra 
vonatkozó költségtervének összeállítása, a várható létszám és költségek előrejelzése
•  az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos éves és évközi, rendszeres és ad hoc beszámolók, 
adatszolgáltatások, elemzések, gazdaságossági számítások elkészítése
•  az éves bértárgyalások szakmai támogatása, elemzések és adatszolgáltatások készítése•  az éves bértárgyalások szakmai támogatása, elemzések és adatszolgáltatások készítése
•  az éves bérfejlesztés szakmai előkészítése és végrehajtása•  az éves bérfejlesztés szakmai előkészítése és végrehajtása
•  a vállalati szintű bérezési, ösztönzési és juttatási rendszerek működtetésében való részvétel•  a vállalati szintű bérezési, ösztönzési és juttatási rendszerek működtetésében való részvétel
•  a prémiumrendszer működtetésében, az éves prémium-célkitűzés és -értékelés végrehajtásában való •  a prémiumrendszer működtetésében, az éves prémium-célkitűzés és -értékelés végrehajtásában való 
részvétel
•  a dolgozói jutalmak kifizetésében, jutalomprogramok működtetésében való részvétel
•  a humánpolitikai területet érintő belső előírások véleményezése, szükség esetén javaslattétel a módo-
sításokra
•  a vállalatcsoport-szintű szabályzatok, irányelvek előkészítésében való részvétel, vállalatcsoport-szintű 
feladatok esetén a Társaságra vonatkozó humánpolitikai feladatok ellátása, adatszolgáltatás és a szak-
mai együttműködés biztosítása

AMIT KÉRÜNK:
•  főiskolai vagy egyetemi szakirányú (gazdasági, pénzügyi) végzettség
•  minimum 5 év HR kontrolling vagy kompenzációs (Comp&Ben) területen szerzett szakmai tapasztalat
•  munkajogi és adózási ismeretek
•  Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel) professzionális szintű ismerete  •  Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel) professzionális szintű ismerete  
•  nagyfokú pontosság, precizitás, terhelhetőség•  nagyfokú pontosság, precizitás, terhelhetőség
•  kiváló kommunikációs képesség•  kiváló kommunikációs képesség
•  önálló és felelősségteljes munkavégzés, proaktivitás•  önálló és felelősségteljes munkavégzés, proaktivitás

ELŐNYT JELENT:
•  nagyvállalatnál szerzett szakmai tapasztalat•  nagyvállalatnál szerzett szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalom, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő utáni kimagasló cafeteria-juttatás 
•  stabil, bejelentett munkahely
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, mobiltelefon-előfizetésre 
kedvezményes céges flottacsomag
•  jó csapat, ingyenes vállalati rendezvények, sportkör

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

KEZDÉS:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalom, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő utáni kimagasló cafeteria-juttatás 
•  stabil, bejelentett munkahely
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, mobiltelefon-előfizetésre 
kedvezményes céges flottacsomag

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰENA FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet

HR KONTROLLING CSOPORTVEZETŐ
munkakör betöltésére

*A beérkezett önéletrajzokat 4 hónapig kezeljük, ezt követően azokat megsemmisítjük, illetve visszaállíthatatlanul töröljük.


