Zsidai Gasztronómiai Csoport

Pénzügyi Vezető
Családi vállalkozásunkban több száz kollégánkkal együtt négy évtizede azon
dolgozunk, hogy a magyar gasztronómiát visszaemeljük a világ élvonalába és
Budapest a világ egyik legjobb helye legyen.
Éttermeinkben, bárjainkban és hoteljeinkben évente közel egymillió vendéget
szolgálunk ki és nyújtunk világszínvonalú gasztronómiai és vendéglátási élményeket.
A budai várban található központi irodánkba keressük új pénzügyi vezető kollegánkat.

Főbb feladatok, munkák:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A társaság pénzügyi, gazdasági és kontrolling tevékenységének irányítása,
felügyelete és ellenőrzése, támogatása.
Cash-flow tervezés és kontroll
A cég likviditásának folyamatos követése, menedzselése
Stratégiai döntések támogatása
Pénzügyi, kontrolling riportok elkészítése havi rendszerességgel, cash-flow
report összeállítása
Éves és havi gazdasági és pénzügyi tervezés
Kapcsolattartás és együttműködés a külsős könyvelő céggel
Kapcsolattartás a Társaság számlavezető bankjaival a naprakészség
biztosítása érdekében (adatszolgáltatás, bankszámlák felügyelete,
hitelkezelés).
Pénzügyi csapat munkájának szervezése, irányítása.
A szállítókkal kapcsolatos kifizetések ellenőrzése
Kintlévőség-kezelésének irányítása, felügyelete

Az álláshoz tartozó elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú gazdasági szakirányú végzettség
Gazdasági, pénzügyi területen szerzett vezetői és szakmai tapasztalat.
Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek
Kiváló angol nyelvtudás
Elemző- és rendszerszemlélet, pontos, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs készség szóban és írásban is, multitasking
Önálló, Proaktív (előrelátóan cselekvő, felelősségteljes) mentalitás
Együttműködésre képes, nyitott vezető személyiség, rugalmasság

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•
•
•

Kereskedelemben / vendéglátásban szerzett tapasztalat
NAV-pénztárgép ismerete
külföldön szerzett munkatapasztalat

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemzetközi munkakörnyezet
Rendkívül változatos munka
Széleskörű tapasztalatszerzési és fejlődési lehetőség
Folyamatos képzési lehetőség
Minden jó ötleted megvalósulhat
Stabil, 40 éves múlttal rendelkező családi cég
50% engedmény az éttermeinkben
Barátságos, modern munkakörnyezet, fiatal, elkötelezett csapat

Állás, munka területe(i):
•
•
•
•
•

Pénzügy, Könyvelés
Kontrolling
Pénzügyi, Számviteli vezető
Cégvezetés, Menedzsment
Pénzügyi, Gazdasági igazgató

Szükséges végzettség:
•

Felsőfokú gazdasági végzettség

Szükséges nyelvtudás:
•

Angol középfok

Foglalkoztatás jellege:
•

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
1014 Budapest, Nándor utca 9.

Jelentkezés módja:
A "Jelentkezem" gombra kattintás után kérjük csatold magyar vagy angol nyelvű
önéletrajzodat, vagy küldd el a cv@zsidai.com-ra.

