Nemzetközi piacon működő, dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatunk agrokemikáliák, valamint
növényvédőszer hatóanyagok gyártásával és kereskedelmével foglalkozik.
Társaságunk kitűnő minőségű termékeket szállít a világ minden tájára.
Munkatársat keresünk az alábbi pozícióba:

Főkönyvelő
Leendő kollégánk felel a vállalat teljes körű könyveléséért, 1 fő könyvelő segítségével.
Feladatok, melyek Önre várnak:
▪ Havi és éves jelentések készítése a vállalat vezetés részére és hatósági adatszolgáltatások (NAV, KSH, MNB)
▪ Adóbevallások határidőre történő elkészítése, benyújtása (áfa, társasági adó, egyéb adók, helyi adók, HIPA)
▪ Napi könyvelési feladatok irányítása, számviteli terület teljeskörű szakmai felügyelete, főkönyvi
könyvelések szakmai ellenőrzése
▪ Havi, negyedéves, éves zárások koordinálása, aktív részvétel a belső ellenőrzésben, analitikus
nyilvántartások vezetése, egyeztetése, korrekciója (partnerfolyószámlák, adófolyószámlák, devizahitelek,
egyéb aktív és passzív nyilvántartások)
▪ Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, értékcsökkenés elszámolása, halasztott adózás figyelemmel kísérése
▪ Utalási csomagok összeállítása, szakmai jóváhagyások, banki fizetményekhez kötődő devizakonverziók
kezelése
▪ Aktív részvétel üzleti terv elkészítésében
▪ Éves beszámoló elkészítése a magyar számviteli törvény előírásai szerint
▪ Könyvvizsgálat és adóvizsgálat lebonyolítása
▪ Adózási kérdések szakmai elemzése, adóoptimalizálás
▪ Számviteli politika és belső szabályzatok naprakészen tartása és betartatása
▪ Szakmai tanácsadás a menedzsmentnek, társosztályoknak és könyvelő kollégának
▪ Pályázati finanszírozáshoz kapcsolódó elszámolásokban való részvétel
▪ Részvétel a területet érintő folyamatok optimalizálásában
Jelentkezzen hozzánk, ha:
▪ Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik
▪ Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítése aktív
▪ Angolul szakmai kérdésekben szóban és írásban kommunikációképes
▪ Naprakész adózási és számviteli ismeretei vannak
▪ Legalább 5 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik teljes körű könyvelésben és adózásban
▪ Analitikus szemlélettel, szervezetten, átgondoltan dolgozik; konstruktív, támogató személyiség
Előnyt jelent:
▪ Bankterminál használata, banki tételek könyvelésében szerzett jártasság
▪ SAP ismeret
Amit kínálunk:
▪ Stabil vállalati háttér és hosszútávú munkalehetőség
▪ Aktív részvétel a vállalat dinamikus növekedésében
▪ Teljesítmény alapú éves bónusz

▪
▪
▪

Béren kívüli juttatások
Karácsonyi jutalom
Egészségbiztosítás (egészségügyi problémák esetén szakorvosi, diagnosztikai vizsgálatok stb.
igénybevétele magánszolgáltatóknál)

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park, Miskolc közvetlen közelében
Jelentkezés:
Amennyiben a leírtak alapján magára ismert és cégünk felkeltette érdeklődését, jelentkezzen önéletrajza és
bérigénye elküldésével, hogy megismerhessük egymást!

