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LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA!

FELADATOK:
•  tárgyi eszközzel és készletekkel kapcsolatos bizonylatok könyvelése, bizonylatok ellenőrzése, javítása, 
adatbázis-karbantartás
•  értékcsökkenés kiszámítása és kezelése
•  közreműködés a Társaság vagyontárgyainak, készleteinek leltározásában, az eltérések megállapítása, 
a különbözet okainak tisztázásaa különbözet okainak tisztázása
•  havi és negyedéves zárlati munkákat megelőzően az analitikus könyvelés helyességének ellenőrzése•  havi és negyedéves zárlati munkákat megelőzően az analitikus könyvelés helyességének ellenőrzése
•  időszakos zárlat elkészítése során a számszerű és szöveges beszámolóhoz szükséges adatok biztosí•  időszakos zárlat elkészítése során a számszerű és szöveges beszámolóhoz szükséges adatok biztosí-
tásatása
•  főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése, az eltérések tisztázása
•  készletforgalom könyvelése, zárása, egyeztetése
•  közreműködés a vonatkozó belső előírások összeállításában és karbantartásában
•  adatszolgáltatás az Üzleti terv elkészítéshez
•  a feldolgozott alapbizonylatok irattározása
•  részvétel az éves audit és adóellenőrzések lebonyolításában

AMIT KÉRÜNK:
•  középfokú végzettség
•  naprakész számviteli ismeretek
•  magas szintű számítógépes ismeretek, vagy nyitottság annak magas szintű elsajátítására
•  kiváló kommunikációs képességek
•  pontosság, precizitás•  pontosság, precizitás
•  nagyfokú önállóság•  nagyfokú önállóság
•  proaktivitás•  proaktivitás
•  terhelhetőség, határidők betartása•  terhelhetőség, határidők betartása

ELŐNYT JELENT:
•  felsőfokú végzettség•  felsőfokú végzettség
•  Oracle- és/vagy Libra-rendszer ismerete
•  mérlegképes könyvelő

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

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 

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet

TÁRGYIESZKÖZ- ÉS KÉSZLETKÖNYVELŐ
munkakör betöltésére


