Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási
nagyberendezések tervezett, ill. épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási
Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye
lesz, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb
intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban
is. Ezzel új utak nyílnak majd meg a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is
megalapozhat, mint amilyen a relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű)
lézeres részecskegyorsítók. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a
környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz majd.
Fenti célok elősegítése érdekében Pénzügy és Kontrolling csapatunk erősítésére felvételt
hirdetünk
senior könyvelő
pozíció betöltésére.
Feladatok:
•
•

•

•

•
•
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•
•

•
•
•
•
•

részt vesz a Társaság számviteli és bérszámfejtési tevékenységének, ügyviteli
rendjének megszervezésében, koordinálásában és ellenőrzésében,
megszervezi, koordinálja, ellenőrzi az adó- és járulék bevallási, adó- és járulék
fizetési, visszaigénylési ügymenetet, tájékoztatja felettesét az adókkal kapcsolatos
kötelezettségekről,
részt vesz a belső szabályzatok aktualizálásában a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, uniós előírásoknak, tulajdonosi elvárásoknak, támogatási
szerződéseknek, megfelelően,
részt vesz a Társaság bizonylati rendjével, adó, számviteli tevékenységével
kapcsolatos szabályzatok elkészítésében, a Társaság további szabályzatainak adó,
számviteli, elszámolhatósági szempontú véleményezésében, együttműködve a
kontrollinggal,
részt vesz a havi zárások folyamán a management részére történő rendszeres és
ad hoc riportok készítésében, együttműködésben a kontrollinggal,
elkészíti a Társaság éves és évközi számolóját – mérlegét, eredménykimutatását,
kiegészítő mellékletét, üzleti és közhasznú jelentését, együttműködésben a
kontrollinggal,
gondoskodik a Társaság statisztikai adatszolgáltatásáról, együttműködésben a
kontrollinggal,
részt vesz a társaság számviteli információs rendszerének kialakításában,
részt vesz az éves beszámoló elkészítésében, ennek keretében részt vesz a
leltározási tevékenységben, a leltárak egyeztetésében, kiértékelésében, részt vesz
az analitikák összeállításában, egyeztetésében,
részt vesz Támogatási Szerződés előírásainak megfelelő számviteli rendszer
kialakításában – együttműködésben a kontrollinggal,
ellenőrzi a kifizetési kérelmek számviteli szempontból történő egyeztetését,
folyamatosan adatot szolgáltat a lekönyvelt adatokról a kontrolling részére,
kapcsolatot tart a könyvvizsgálókkal, közreműködik a könyvvizsgálat
előkészítésében és lebonyolításában,
részt vesz a projekt könyvvizsgálatban a számviteli szempontú auditok
lefolytatásában,
részt vesz, ellenőrzi a leltározási tevékenység végrehajtását,
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•
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figyelemmel kíséri az adóváltozásokat és tájékoztatja a közvetlen felettesét a
változásokról,
a könyvelő távollétében könyvelési feladatokat lát el,
a belső kontrollrendszer, bizonylati fegyelem betartásának, felügyeletének
keretében pénzügyi, számviteli egyeztetéseket végez, folyamatos
munkakapcsolatot tart a könyveléssel, projektmenedzsmenttel, kontrollinggal,
felelős a feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásáért, a munkakörébe tartozó
feladatok elvégzéséért, a törvényesség, szabályzatok, utasítások betartásáért.

Elvárások:
•
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség
angol nyelvtudás
jó írásbeli készségek, pontos levelezés
önálló, tervszerű munkavégzés, határidők betartása, nagyfokú precizitás
proaktív (előrelátóan cselekvő; felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló)
mentalitás
fejlett problémamegoldó készség, alkalmazkodó készség, stressz-tűrő képesség.

Előny:
•
•
•
•
•

angol mellett további nyelv ismerete
Kulcs-Soft ismerete
gyakorlati tapasztalat uniós és magyar projektek elszámolásaiban
rendszer- és ügyviteli folyamatszemlélet
kontrolling tapasztalat (különösen pályázati területen).

Amit kínálunk:
•
•
•

versenyképes fizetés
kellemes munkakörnyezet
változatos munkafeladatok.

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük,
Töltse fel adatait Karrier Portálunkra: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php

