Gazdasági vezető
álláshirdetés
A szervezet neve: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
A szervezet címe: 1033, Budapest, Fő tér 2. www.esernyos.hu
A kapcsolattartó neve: Halmai Róbert, ügyvezető
A kapcsolattartó e-mail címe: info@esernyos.hu
A kapcsolattartó telefonszáma: +36 1 200 2962
Felkínált munkakör megnevezése: gazdasági vezető
Ellátandó feladatok:
Téged keresünk, ha kellő szigorúsággal képes vagy egy sokszínű kulturálisközösségi-sport szervezet napi pénzügyeit irányítani, és emellett egy cég
éves működését is meg tudod tervezni úgy, hogy az biztosítsa hosszú távú
működésünket. Az sem árt, ha közhasznú szervezetek működéséről szereztél
tapasztalatot, illetve ha az államháztartási szabályoktól sem ijedsz meg.

A gazdasági vezető felel az Esernyős gazdálkodásával kapcsolatos
valamennyi pénzügyi és számviteli, adóügyi előírás, a pénzügyi rend
betartásáért, az ügyviteli és pénzügyi szabályzatok naprakészen tartásáért.
Tevékenységével, intézkedéseivel biztosítja a vállalkozás vagyonának
megőrzését, elősegíti az eredményes gazdálkodást. Ennek keretében
folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok változásait, és javaslatot
tesz a szükségessé váló intézkedésekre. Feladata a társaság HR
tevékenységének irányítása is. A gazdasági vezető készíti el és tartja
naprakészen a társaság üzleti tervét, beszámolóit (könyvelőiroda és
könyvvizsgáló bevonásával).
Amit kínálunk:
 fiatalos, kreatív csapatot, inspiráló munkakörnyezetet;
 lehetőséget és támogatást új munkafolyamatok, akár digitális
alkalmazások beindításában, működtetésében, aminek végén
elmondhatod, hogy ez bizony a te munkád;
 rengeteg tanulási, fejlődési lehetőséget, tapasztalatokat, amik
versenyképessé teszik karrieredet;
 részvételi lehetőséget sok-sok izgalmas kulturális-, közösségi- és
sportprojektben;
 rugalmas munkavégzést a részbeni otthoni munkavégzés
lehetőségével is;
 lehetőséget kapcsolatrendszereid bővítésére;
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az alapbér mellé emelt összegű cafeteriát és egyéb béren kívüli
juttatásokat,
finom kávét.

A munkavégzés helye: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. és
telephelyei.
A foglalkoztatás jellege: Munkatörvénykönyv szerinti munkaviszony.
Munkaidő: Teljes munkaidős, határozatlan idejű szerződéssel
Követelmények:
 Felsőfokú szakirányú végzettség.
 Legalább öt éves pénzügyi tapasztalat.
 Mérlegképes könyvelő képesítés (ha nem rendelkezel vele, a
jelentkezéssel vállalod, hogy alkalmazásod esetén két éven belül
megszerzed azt)
 Önálló, precíz, felelősségteljes, megbízható munkavégzés.
 Magabiztos számítógép valamint Word és Excel használat.
Előnyt jelent:
 Vezetői tapasztalat.
 Költségvetési szervnél szerzett pénzügyes tapasztalat.
Jelentkezés: motivációs levéllel, fényképes, részletes szakmai önéletrajzzal,
bérigény megjelölésével az info@esernyos.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2022. október 6.
Az állás betölthető: 2022. november 1.
Ezt kínáljuk:
 szakmai tapasztalathoz illeszkedő bérezés
 cafeteria, céges telefon, laptop
 egyéb béren kívüli juttatások
A kiírás megjelenésének dátuma: 2022. szeptember 6.
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