Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., szakmai tevékenysége során hazai és
nemzetközi projekteket valósít meg, szakértőként van jelen kiemelt beruházásokon, vizsgálattal,
ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény igazolásában.
Kiemelt színvonalú szolgáltatást nyújtó felkészült mérnökeink, hozzáértő szakembergárdánk
létszámának bővítésére keresünk új munkatársat szentendrei telephelyünkre
Kontrolling irodába
Kontroller
pozícióba
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére:
• Közreműködés az üzleti tervezésben, havi / negyedéves / éves riportok összeállításában,
terv-tény elemzések készítésében;
• Költségekre vonatkozó kimutatások, elemzések készítése;
• Ad-hoc kimutatások, elemzések és prezentációk készítése;
• A szakterületet érintő irányelvek, szabályzatok elkészítésében való részvétel;
• Hazai és nemzetközi projektek elszámolásaiban való közreműködés;
• A kontrolling által alkalmazott rendszerek (MS Dynamics NAV és Power BI) napi használata;
• Rendszeres kapcsolattartás a társosztályokkal.
Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez:
• Felsőfokú gazdasági végzettség (preferáltan kontrolling szakirány);
• Magas szintű MS Excel ismeret (Power Query);
• Analitikus gondolkodásmód;
• Igényes, precíz munkavégzés;
• Kitűnő együttműködési és problémamegoldó készség.
Előnyt jelent:
• Vállalatirányítási és üzleti intelligencia rendszerben szerzett tapasztalat;
• Üzleti tervezésben és számviteli beszámolók elemzésében való jártasság;
• Adatbázis kezelési gyakorlat;
• Microsoft 365 környezet ismerete;
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás.
Amit kínálunk:
• Változatos szakmai feladatok;
• Támogató, fejlődést segítő munkatársak;
• Szakmai képzési lehetőségek;
• Jó munkahelyi légkör;
• Home Office lehetőség (heti 2 nap);
• Rugalmas munkaidő;
• Kedvező béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség;
• Hosszú távú munkalehetőség.
Munkavégzés helye:
• Szentendre
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Kontroller” pozíció megjelölésével juttassa el
bérigénnyel és fényképpel ellátott 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.

