
 

Pénzügyi munkatárs  

(folyamatba épített ellenőr) 

feladatkörben kollégát keresünk a Társaság Gazdasági Igazgatóságához teljes 
munkaidőben, 

munkavégzés Budapest III. kerületében. 

Szakmai önéletrajzát, fizetési igény megjelölésével várjuk, amennyiben van 
tapasztalata az alábbi feladatok ellátásában: 

Napi feladatok: 

• A kifizetésre előkészített számlák, elszámolási dokumentumok kifizetést 
(utalványozást) megelőző tartalmi és formai ellenőrzése, a hatályos törvények, 
jogszabályok, a vonatkozó szerződések, megrendelések alapján. 

• A kifizetést megelőzően a támogatásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos 
elszámolások ellenőrzése, a pénzügyi munkatárs (elszámoló) által elfogadott 
támogatási összegek elszámolhatóságának és egyezőségének ellenőrzése a 
támogatási szerződés, annak költségvetési melléklete és a benyújtott kifizetési 
kérelem alapján, valamint az elektronikus pályázati nyilvántartó rendszerben. 

• A szabályszerű pénzügyi végrehajtás érdekében a szerződések pénzügyi 
rendelkezéseinek betartása, ellenőrzése. 

• Egyéb pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. 
 
Eseti feladatok: 
 

• A Társaság és a támogatási programok működtetési költségelszámolásának, 
valamint beszámolóinak, elszámolásainak ellenőrzése. 

• A Társaság pénzügyi adatszolgáltatásainak, elszámolásainak elkészítésében való 
közreműködés. 

Elvárások: 

• Az ideális jelölt a következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével 
rendelkezik: 

a) Középfokú szakirányú (min. OKJ) végzettség (pénzügyi / számviteli 
/ gazdasági)  

b) Felsőfokú szakirányú végzettség (pénzügyi / számviteli / gazdasági)  
• Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) programok magabiztos ismerete, 
• Pontos és precíz munkavégzés, 
• Strukturált, analitikus gondolkodás, 
• Rugalmasság, terhelhetőség, 
• Jó problémamegoldó képesség, 
• Jó kommunikációs készség szóban és írásban, 
• Önálló és csapatban történő hatékony munkavégzés képessége, 
• A munkája elvégzéséhez szükséges jogszabályok ismerete, változások naprakész 

nyomon követése.  
 

Előny: 

• Európai uniós vagy hazai finanszírozású projektelszámolási tapasztalat, 
• Ellenőrzés területén szerzett tapasztalat, 



• Legalább 1-3 éves ellenőrzési/pénzügyi/számviteli gyakorlat. 

Amit kínálunk:  
• Azonnali munkakezdés 
• Hosszútávú lehetőség 
• Folyamatos szakmai fejlődés  
• Önálló, változatos és felelősségteljes munkakör 
• Rendezett, igényes munkakörnyezet 
• Stabil, megbízható háttér 
• Rugalmas munkaidő 
• Fiatalos, dinamikus csapat 

 
Munkavégzés helye: Budapest, III. kerület 

A Pályázatkiíró tájékoztatja a meghirdetett munkakörre Pályázókat, hogy az álláshirdetésre 
beadott adatokat, dokumentumokat, mellékelteket személyes adatként kezeli munkaügyi 
céllal, jogszabályi felhatalmazás alapján, üzleti érdekből. A jogszabályi felhatalmazás 
alapján a Társaság köteles a felettes szerveinek, mint harmadik félnek az adatok 
továbbítására.  Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az 
Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
joga van az adathordozhatósághoz.  Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő 
visszavonásához. Jelen esetben a Társaság legfeljebb egy évig megőrzi az adatokat. 

 


