A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológia-orientált középvállalat,
amely szemészeti implantátumok és műtéti eszközök gyártásában vezető szerepet tölt be
Európában. Zsámbéki központjában találhatóak a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a logisztika és a
minőségirányításrészlegei, míg Budapesten, Franciaországban és Csehországban lokális, Genfben
pedig nemzetközi kereskedelmi irodát működtet. A Medicontur több mint 60 országba exportál, a
legfontosabb piacai között van Németország, ahol partnercégeken keresztül jelentős a piaci
részesedése.
A Medicontur új munkatársat keres rugalmas munkaidővel az alábbi pozícióba:

Könyvelő/Accountant
Feladatok:
A kolléga közvetlenül a Főkönyvelő és a Kontroller munkáját támogatná a következő területeken:
 havi, negyedéves és éves zárásokkal kapcsolatos számviteli, kontrolling feladatokban való részvétel
 teljeskörű szállítói könyvelési feladatok ellátása gyártás és kereskedelmi tevékenységhez
kapcsolódóan
 a tulajdonosi körbe tartozó kisebb vagyonkezelő cégek számviteli, adózási feladatainak ellátása
 tulajdonosi körbe tartozó vállalkozások kapcsolt finanszírozási tranzakcióinak egyeztetése
 részvétel a vállalat éves könyvvizsgálatában, adóellenőrzésekben
 üzletági, költségfelosztási, egyeztetési és riporting folyamatában való részvétel
 pénzügyi-számviteli projektmunkákban való aktív részvétel
Elvárások:
 szakirányú felsőfokú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői végzettség
 minimum 2- 3 éves tapasztalat releváns számviteli-pénzügyi területen
 projektszemlélet
 középfokú angolnyelv-tudás (írásban történő használat elsősorban)
 proaktivitás, jó problémamegoldó készség
 precizitás
 rugalmasság
 jó kommunikációs készség
Előny:
 könyvvizsgáló cégnél szerzett tapasztalat
 könyvelőirodában szerzett tapasztalat
 Integrált vállalatirányítási rendszer ismerete (IFS)
 kereskedelmi, gyártó cégnél szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
 dinamikusan fejlődő innovatív vállalat stabil háttérrel
 családbarát munkahely, rugalmas munkaidő (átmeneti 6 órás részmunkaidő is elfogadható)
 heti két nap Home Office lehetőség feladatok függvényében
 versenyképes fizetés, béren kívüli juttatások
 cafeteria (SZÉP kártya, magán-egészségügyi ellátás, óvodai, bölcsődei, iskolai támogatás)
 angol nyelvtanulási lehetőség
 legkorszerűbb technológiák megismerése
 csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban
Munkavégzés helye:


Zsámbék

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy küldje el önéletrajzát és motivációs
levelét a career@medicontur.hu e-mail címre!
Pályázó a jelentkezésével beleegyezik, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és
személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a pályázó pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a
pályázati anyaga megsemmisítésre kerül

