
 

      Az ÉMI Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag ipari műszaki 

értékelő, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és 

nemzetközi szervezet tagja. 

Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény 

igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatja az építési szakterület résztvevőit. 

Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segíti az építőipari vállalkozásokat 

az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködik szakmai szabályozások és 

hatósági intézkedések előkészítésében. 

Pénzügyi és Számviteli Irodájába keresünk 

Mérlegképes könyvelő munkatársat 

pozícióra 

 Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Beérkező számlák formai és tartalmi ellenőrzése, könyvelése, 
 Tárgyi eszközök, időbeli elhatárolások, korrekciók készítése, 
 Függő tételek rendezése, 
 Havi, éves zárásokban való aktív részvétel, 
 Analitikák, kimutatások készítése, 
 Pénzügyi kimutatások készítése, 
 Kiküldetés elszámolása, 
 Kapcsolattartás egységekkel, partnerekkel, 
 Napi adminisztratív munkafolyamatok elvégzése. 

 
Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Legalább 5 éves releváns tapasztalat pénzügy és számviteli előadó munkakörben, 
 Mérlegképes könyvelői végzettség, 
 Jogszabályok naprakész ismerete, 
 Precíz, megbízható munkavégzés, 
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
 Csapatszellem, együttműködési készség, jó kommunikációs készség, 
 Önálló munkavégzés. 

 
Előnyt jelent: 

 Navision, Babér program ismerete, 
 Bérszámfejtési tapasztalat, 
 Felsőfokú végzettség, 
 Azonnali munkakezdés. 

 

 

 

 



 

 

Amit kínálunk: 

 Változatos feladatok, 

 Szakmai fejlődési lehetőség, 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, 

 Lendületes és jó hangulatú csapatban történő munkavégzés, 

 Sportolási lehetőség. 

Munkavégzés helye: Szentendre 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Mérlegképes könyvelő” jeligével juttassa el 

részletes szakmai önéletrajzát a hr@emi.hu e-mail címre. 

Bővebb információért, kérjük, látogasson el honlapunkra: www.emi.hu 

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez azon adatokra 

vonatkozóan, amelyeket a pályázatában feltüntetett. Az ÉMI Nonprofit Kft., mint adatkezelő az 

álláspályázatokat az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés)” 

című dokumentumban meghatározott módon kezeli, mely tájékoztató az adatkezelő a honlapján 

teszi közzé a www.emi.hu oldalon, az Adatvédelem menüpont alatt. Az Adatkezelő fenntartja a 

jogot, hogy ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az 

Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. 
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