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 csapatunk erősítésére felvételt hirdetünk
Senior kontroller
pozíció betöltésére.

Európai uniós forrásokból megvalósuló beruházási és egyéb K+F projektek senior kontroller
feladatainak ellátására keresünk szakmai tapasztalattal rendelkező kollegát.
Munkaköri feladatok:




















Éves üzleti terv (projekt és működési tervek integrálása) és tulajdonosi beszámolók
elkészítése
Részvétel a középtávú üzleti terv és stratégia elkészítésében
Működési költségek tervezése, nyomon követése (terv/tény kiértékelés)
Bér-létszám tervezése, nyomon követése, (terv/tény kiértékelés)
Projektek teljesítésének nyomon követése (terv/tény kiértékelés)
Havi pénzügyi zárás teljes körű felügyelete
Likviditás tervezés
Szerződés nyilvántartás
Beszerzési dokumentumok, szerződés tervezetek pénzügyi véleményezése
Vezetői és tulajdonosi adatszolgáltatások elkészítése
Hatósági adatszolgáltatások (KSH, MNB)
Projekt előrehaladási jelentések elkészítése
Projekt pénzügyi elszámolások, ellenőrzések koordinálása
Folyamatos kapcsolattartás a közreműködő hatóságokkal (NGM, SZPI, EB) és a
nemzetközi partnerekkel
Részvétel nemzetközi üzleti modell kialakításában (folyamatok leképezése,
önköltségszámítás, költség kalkulációk készítése)
Részvétel integrált vállalatirányítási rendszer tervkialakításában / bevezetésében
Kontrolling tevékenységet támogató rendszerek felügyelete,
Részvétel új kontrolling alkalmazások rendszertervének kialakításában, bevezetés
támogatása
Részvétel vezetői információs rendszer kialakításában

Elvárások:




Felsőfokú gazdasági végzettség (kontrolling szakközgazdász előny)
min 5 éves kontrolling területen szerzett tapasztalat
Integrált vállalat irányítási munkakörnyezetben szerzet releváns tapasztalat





Magas szintű MS Office ismeret (kiemelten Excel, Access, Power Point)
Mérlegképes könyvelő végzettség
Angol nyelv felsőfokú ismerete

Előnyt jelent:





Adatbázis kezelési ismeretek (MS SQL, PL SQL, alkalmazás fejlesztés)
MS Excel erős felhasználói szintű ismeret (függvények, pivot, makró, dashboard).
Releváns vállalat irányítási rendszer ismeret
Folyékony üzleti angol nyelvismeret

Személyes kompetenciák:








Rendszerszemlélet
Proaktivitás
Önálló munkavégzés
Kiváló elemző képesség
Pontosság, precizitás
Kiemelkedő problémamegoldó képesség
Konfliktuskezelés

Amit kínálunk:




Fiatalos csapat
Versenyképes fizetés
Modern munkakörnyezet

Egyéb információ az állásról:
Munkaidő: teljes munkaidő, határozott idejű munkaszerződés
Munkavégzés helye: Szeged
Munkakezdés: azonnal, megegyezés szerint
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, töltse
fel adatait karrierportálunkra: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php

