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BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

Könyvelő

SZAKMAI TAPASZTALAT
2014. május 01.–jelenleg

Hitelengedélyezési szenior szakértő
Hitel Bank NyRt., Budapest (Magyarország)
- vállalati hitel-előterjesztések értékelése hitelkockázati szempontból, döntéshozók felé történő
előkészítése, javaslattétel kockázatvállalásra.
- döntési kompetenciájában tartozó ügyletek esetében döntéshozatal.
- banki szabályzatok kialakításában történő részvétel

2009. február 01.–2014. március
01.

Számviteli elemző
Nagy Bank Zrt.
- a nemzetközi lízing folyamatokhoz kötődő számviteli és elemzői feladatok ellátása, havi zárásokban
való részvétel
- főkönyvi bejegyzések ellenőrzése
- bejövő, kimenő és főkönyvi számlák egyeztetése, rögzítése az SAP rendszerben
- pénzügyi eredmények elemzése, adatok interpretációja - éves és évközi beszámolók,
adóbevallások elkészítése

2006. szeptember 01.–2009.
február 01.

Pénzügyi könyvelő
Money Hungary Kft.
- havi mérlegszámla egyeztetések
- készpénzforgalom könyvelése
- banki utalások könyvelése
- egyéb főkönyvi könyvelések

TANULMÁNYOK
2001. június 01.–2006. június 30.

Közgazdász (Pénzügy és számvitel szak)

EKKR 6-es szint

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
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Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

- kapcsolattartás külföldi partnerekkel és megrendelőkkel idegen nyelven (szóban és írásban)
- előadások, prezentációk tartása (10-120 fő)
- jelentések, beszámolók készítése

Szervezési/vezetői készségek

- csoportvezetői tapasztalat (3-12 fős teamek vezetése)

Digitális készségek

ÖNÉRTÉKELÉS

Információfeldolgozása

Kommunikáció

Tartalom
létrehozása

Biztonság

Problémamegoldás

önálló felhasználó

mesterfokú
felhasználó

önálló felhasználó

mesterfokú
felhasználó

mesterfokú
felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat

- számítógépes rendszerek ismerete: Linux, Windows (Word, Excel és PowerPoint)
- Adobe programcsomag
- könyvelői programok
- banki CRM-alkalmazások
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