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Adózási szakértő
Jelentkezz hozzánk ADÓZÁSI SZAKÉRTŐNEK, ha …
… van már tapasztalatod adózási területen, de szívesen fejlődnél.
… pályakezdő vagy, de érdekel az adózás ÉS szeretnéd megtanulni az adózási szakma titkait.
Leendő adózási szakértőnként az adózási csoport tagja leszel, csapatunk tagjaként az alábbi
feladatokban számítunk Rád:


Havi, negyedéves és éves adóbevallások elkészítése, benyújtása



Adók analitikus nyilvántartásának vezetése, könyvelési feladása, főkönyvi egyeztetése



Adók kiegyenlítéséhez pénzügyi feladás készítése



A vállalkozást érintő adónemek (Társasági adó, ÁFA, SZJA, helyi adók stb.) kiszámításához
szükséges alapadatok, információk összegyűjtése a társosztályoktól az SAP rendszerből, illetve
egyéb alkalmazott könyvelési rendszerekből, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
adóbevallások, befizetések (visszaigénylések) határidejéhez kapcsolódóan



Az adók adónemenkénti nyilvántartása és ellenőrzése. Minden havi bevallás előtt a Számviteli
Szolgáltatási Igazgatóság Könyvelési területével történő főkönyvi egyeztetés elvégzése



Az adótörvények folyamatos figyelemmel kísérése, saját ismereteinek fejlesztése érdekében



Részvétel a zárási munkálatok során; a megfelelő adókalkulációk elkészítése, könyvelési feladás
készítése

A munkakör betöltéséhez szükséges/elvárásaink:


Felsőfokú gazdasági végzettség



Adózási területen szerzett min.1-3 év tapasztalat (nem pályakezdő esetében)



Felhasználói szintű excel ismeret



Probléma-felismerő és megoldó képesség



Megbízható, precíz munkavégzés



Terhelhetőség



Elkötelezettség



Ügyfélközpontúság

Előnyként értékeljük, ha rendelkezel:


Adótanácsadói oklevéllel



Mérlegképes könyvelői oklevéllel (vállalkozási szakon)



SAP ismerettel

Amit ajánlunk:


Pályakezdőként tapasztalt kollégáktól tanulhatsz



Széleskörű szakmai tudást szerezhetsz



Motivált, összetartó csapat tagja leszel



Irodánk tömegközlekedéssel is jól megközelíthető

Munkavégzés helye:
Tatabánya, Fő tér

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet és szívesen dolgoznál a VB Szolgáltató Központ Kft-nál,
amelynek fő feladata magas színvonalú pénzügyi, számviteli és HR elszámolási szolgáltatások
nyújtása a Volánbusz Zrt. részére, akkor mindenképpen küldd el pályázati anyagodat az alábbi e-mail
címre:

allas@vbszk.hu
Légy a Társaságunk következő adózási szakértője.
Jelentkezz hozzánk!

Egyéb információ
Tájékoztatjuk, hogy az álláshirdetésre történő jelentkezésével Ön hozzájárul - az európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében - ahhoz, hogy
személyes adatait, valamint a beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a pályázati
eljárásban kezeljük. A jelentkezés beérkezésének évét követő év utolsó napján személyes adatait
töröljük.

