
 

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. 

 
Gazdasági Igazgatóságára keresünk 

 
Bér – és társadalombiztosítási ügyintéző 

munkatársat  

 

 Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, be- és kijelentések a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

 Teljes körű bérszámfejtési, munkaügyi és TB kifizetőhelyi feladatok ellátása a 200 fős 
munkavállalói állományra – szorosan együttműködve a másik bérszámfejtő munkatárssal, 

 Béren kívüli juttatások számfejtése, ügyintézése, 
 Kifizetőhelyi nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, 
 Csed, Gyed, Gyes, Táppénz bejelentése, 
 Kiküldetések elszámolása, 
 Főkönyvi feladás, bevallások elkészítése,  
 Kapcsolattartás a hatóságokkal, a munkavállalókkal, igazolások készítése, 
 Szoros kapcsolattartás és együttműködés a Humánpolitikai Irodával, 
 A számfejtéshez kapcsolódó bejelentések, bevallások, statisztikák elkészítése. 

 
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Legalább 5 éves tapasztalat TB- kifizetőhelyen bérszámfejtés területén, 
 Felsőfokú TB és bérügyi szakelőadói végzettség, 
 Munkajoggal, adózással és bérszámfejtéssel összefüggő törvények, rendelkezések naprakész 

ismerete, 
 Számítástechnikai ismeretek (MS Office 2010), 
 A hatóságok által használt programok maximális ismerete, 
 Precíz, megbízható munkavégzés, 
 Jó kommunikációs készség, 
 Gyors és pontos reakció a munkavállalók kérdéseinek megválaszolásában, 
 Önálló munkavégzés. 

 
A munkakör betöltéséhez előnyt jelent: 

 Babér program ismerete, 

 Azonnali munkakezdés. 

 

 

 

 



 

Amit cserébe kínálunk: 

 Hosszú távú munkalehetőség, 

 Változatos feladatok, 

 Szakmai fejlődési lehetőség, 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, 

 Sportolási lehetőség. 

Munkavégzés helye: Szentendre 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Bér – és társadalombiztosítási ügyintéző” 

jeligével juttassa el fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, bérigénye megjelölésével a 

hr@emi.hu e-mail címre. 

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 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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