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Szolgáltatási specialistaként szívvel-lélekkel dolgozunk gyártó partnereink számára. Ügyfeleink már 

közel 60 éve számítanak ránk. Szakértelmünk a ma és a holnap gyárára és a hozzá tartozó 

infrastruktúrára összpontosít. Karbantartás, műszaki takarítás, létesítményüzemeltetés, logisztika, 

valamint gyártástervezés, automatizálás és gyártási informatika területén nyújtott szolgáltatásainkkal 

gondoskodunk ügyfeleink termelő tevékenységének zavartalan működéséről. És hogy miként 

lehetséges mindez? Olyan emberek vagyunk, akik teszik a dolgukat. Sokoldalúak vagyunk, akik gyors 

problémamegoldók és szükség esetén kiválóan kezelik a vészhelyzeteket. Mi vagyunk a Leadec, 

összesen közel 18 000 segítőkész munkatárssal.  

Győri csapatunk bővítéséhez új munkatársunkat keressük az alábbi munkakörbe: 

Kontroller 
 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

 

Feladatok: 
 
▪ Részvétel a havi és éves zárás 

folyamatában, riportok készítése a 

cégcsoport és a management felé 

▪ Rövid- és középtávú üzleti tervek 

összeállításának- és a tervezési folyamat 

támogatása 

▪ Árajánlatok ellenőrzése és az operatív 

területek támogatása árkalkulációk 

készítése során 

▪ A leányvállalat működése során 

keletkező adatok összesítése, 

kiértékelése, elemzése 

▪ Operatív területek gazdasági támogatása 

▪ Közreműködés a kontrolling folyamatok 

fejlesztésében 

▪  

Feltételek a pozíció betöltéséhez: 
 

▪ Végzettség: szakirányú felsőfokú 

végzettség, pénzügyi, számviteli és 

kontrolling ismeretek 

▪ Számítógépes ismeretek: magabiztos 

MS Excel ismeret  

▪ Kompetenciák: erős analitikus és 

elemző készség, rugalmasság, 

megbízhatóság, precizitás 

▪ Személyiség: proaktív, 

eredményorientált, határozott 

személyiség 

Nyelvtudás: kommunikációképes angol 

vagy német nyelvtudás 

Előny: hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat, jártasság integrált 

vállalatirányítási rendszerek 

használatában 

 

Amit kínálunk:  
 
▪ Juttatási csomag: az alapbéren felül mozgóbért és cafeteria-t kínálunk dolgozóinknak, a vidékről 

ingázóknak pedig bejárás támogatást biztosítunk 
▪ Biztonság: egy nemzetközi, stabil hátterű vállalat biztonságát nyújtjuk, ahol nagy figyelmet 

fordítunk a magasszintű munkavédelmi követelményeknek való megfelelésre 
▪ Munkarend: a munkaidő nemcsak papíron rugalmas, amely mellett otthoni munkavégzésre 

rendszeresen van lehetőség 
▪ Kihívások: változatos, izgalmas feladatokkal várjuk új kollégánkat 
▪ Karrier: fejlődési lehetőséget biztosítunk, képzések-továbbképzések támogatásával járulunk hozzá 

kollégáink ismereteinek bővítéséhez 
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Küldje el jelentkezését a vigykarrier@leadec-sevices.com email címre, és legyen Ön is tagja a 

Leadec csapatának!  

A Leadec-ről további információt az alábbi honlapon talál: https://hungary.leadec-

services.com/hu/karrier  

Kapcsolattartó:  

Fegyveres Zsófia 
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