A Magyar Posta Zrt.
Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságának
Pénzügyi és Adó Osztálya
Adóügyi munkatársat
keres.
Főbb feladatok:
 Az állami költségvetéssel és az önkormányzatokkal szembeni kötelezettség teljesítéséhez szükséges
társasági szintű adózási rendszer kidolgozása, működtetése
 A Társaság adóbevallásainak, önellenőrzéseinek elkészítése és benyújtása, valamint az adó- és adóelőlegfizetési kötelezettség teljesítése.
 A főkönyv, a bevallások és az adófolyószámlák egyezőségének biztosítása, éves adóelszámolások zárlati
munkáiban közreműködés, adókalkulációk biztosítása.
 Belső adótanácsadás, állásfoglalások, iránymutatások, tájékoztatások kidolgozása.
 A Társaság - mint adózó - egykapus képviselete az adóhatósági (NAV, önkormányzatok) ellenőrzésekben,
a könyvvizsgálatoknál, továbbá a Társaság által felkért külső adótanácsadó cég munkájában.
Elvárások:
 Felsőfokú gazdasági szakirányú végzettség
 Mérlegképes könyvelői, vagy adótanácsadói szakvizsga
 3-5 év szakmai gyakorlat
 Jó kommunikációs készség
 Együttműködési készség
 Határozottság
 Stressztűrés
Előny:
 SAP FI modul felhasználói szintű ismerete
Amit kínálunk:
 Megbízható, stabil cégkörnyezet
 Szakmai kihívást jelentő, érdekes feladatok
 Hosszú távú, stabil munkalehetőség
 Szakmai fejlődési lehetőség
További információk:
A munkavégzés helye: Budapest
Jogviszony: határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony
Munkavégzés kezdete: 2019.02.01.
Jelentkezési határidő: 2019.01.15.
Jelentkezését részletes szakmai önéletrajz megküldésével, valamint a fizetési igény megjelölésével az alábbi email címen várjuk: karrier@posta.hu
Magyar Posta Zrt.
Toborzás-kiválasztási Osztály
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier Irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk tájékoztatást.
Telefon: 06-30-772-9769. Hívását hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig várják munkatársaink.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével
elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat
időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta
Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal
kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu email-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott
adatkezelés jogszerűségét.

