Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási
nagyberendezések tervezett, ill. épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási
Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye lesz,
amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások
mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban is. Ezzel új utak
nyílnak majd meg a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is megalapozhat, mint
amilyen a relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű) lézeres
részecskegyorsítók. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem
számos területére jelentős hatással lesz majd.
Fenti célok elősegítése érdekében pályázatot írunk ki
senior kontroller munkatárs
pozíció betöltésére

Európai uniós forrásból megvalósuló beruházás senior kontroller feladatainak ellátására
keresünk szakmai tapasztalattal rendelkező kollegát.

Munkaköri feladatok:












Részvétel éves üzleti terv és tulajdonosi beszámolók elkészítésében
Működési költségek tervezése, nyomon követése, terv/tény kiértékelés
Likviditás tervezés
Szerződés nyilvántartás
Részvétel tulajdonosi kontrolling adatszolgáltatások elkészítésében
Társosztályokkal együttműködve részvétel projekt elszámolások elkészítésében,
könyvelési adatok egyeztetésében
Részvétel projekt előrehaladás kiértékelésében
Részvétel a havi, negyedéves, éves zárási terv/tény kiértékelési folyamatban
Ad-hoc jellegű kontrolling jelentések készítése a vezetőség részére
Kontrolling törzsadatok karbantartása
Részvétel a kontrolling rendszer folyamatos fejlesztésében, működtetésében

Elvárások:





Felsőfokú gazdasági végzettség (kontrolling szakközgazdász előny)
5-10 éves kontrolling területen szerzett tapasztalat
ERP rendszer bevezetésében szerzett tapasztalat
Integrált vállalat irányítási munkakörnyezetben szerzet releváns tapasztalat






Adatbázis kezelési ismeretek
Magas szintű MS Office ismeret (kiemelten Excel, Access, Power Point)
Mérlegképes könyvelő végzettség
Angol nyelv középfokú szintű ismerete

Előnyt jelent:





Adatbázis kezelési ismeretek (MS SQL, PL SQL, alkalmazás fejlesztés)
MS Excel erős felhasználói szintű ismeret (függvények, pivot, makró)
Projekt kontrolling tapasztalat
Gazdasági angol nyelv felső fokú ismerete

Személyi kompetenciák:









Rendszerszemlélet
Proaktivitás
Önálló munkavégzés
Kiváló elemző és analitikus képesség
Pontosság, precizitás
Problémamegoldó gondolkodás
Konfliktus kezelés
Terhelhetőség

Amit kínálunk:




Fiatalos csapat
Versenyképes fizetés
Modern munkakörnyezet

Egyéb információ az állásról:
Munkaidő: határozott idejű, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, töltse fel
adatait karrierportálunkra: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php

