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 minőségirányítás részlegei, míg Budapesten, Csehországban és
Franciaországban 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 széleskörű számviteli és adózási feladatainak támogatására a keres tapasztalattal rendelkező új
kollégát az alábbi pozícióba:

Senior könyvelő/Senior Accountant
Feladatok:
A kolléga közvetlenül a főkönyvelő munkáját támogatná, különösen a következő területeken:
•

•
•
•
•
•
•

•

részvétel az állami költségvetéssel és helyi önkormányzatokkal szemben fennálló adózási kötelezettségek
teljesítésében: bevallások előkészítése, adófolyószámlák kezelése, ellenőrzése, kapcsolódó könyvelési és egyeztetési
feladatok ellátása
egyéb hatósági adatszolgáltatások ellátása (KSH, külföldi áfa visszaigénylések, környezetvédelmi adatszolgáltatások)
negyedéves és éves zárásokkal kapcsolatos számviteli feladatok előkészítése (készleteket kivéve)
tárgyi eszközökkel kapcsolatos napi és éves feladatok ellátása (gyártóeszközök, bérbe adott gépek)
a főkönyvelő támogatása az innovációs pályázatokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokban
részvétel a vállalat éves könyvvizsgálatában, adóellenőrzésekben
a tulajdonosi körbe tartozó kisebb vagyonkezelő cégek számviteli, adózási feladatainak ellátása
együttműködés a vállalkozás főkönyvelőjével és kontrollerével

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•

szakirányú felsőfokú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői végzettség
minimum 2- 3 éves tapasztalat releváns számviteli-pénzügyi területen
integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
legalább középfokú angolnyelv-tudás (írásban történő használat elsősorban)
proaktivitás, jó problémamegoldó készség
precizitás
rugalmasság
jó kommunikációs készség

Előnyök:
•
•
•

könyvvizsgáló cégnél szerzett tapasztalat
IFS vállalatirányítási rendszer ismerete
kereskedelmi, gyártó cégnél szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

dinamikusan fejlődő innovatív vállalat stabil háttérrel
családbarát munkahely, rugalmas munkaidő
versenyképes alapfizetés, bónusz
bejárási támogatás, SZÉP kártya juttatási csomag, iskolakezdési támogatás
támogatott angoltanulási lehetőség
privát egészségügyi szolgáltatás
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!

