Family-friendly Workplace Brand

ING wins Green bond of the Year 2019

Best trade finance provider 2019

Új munkatársunkat keressük:

Szenior pénzügyi munkatárs
Az ING Wholesale Banking Magyarország 1991 óta folytat eredményes banki
szolgáltatást a hazai piacon. Az ING Bank részeként célja, hogy az embereket képessé
tegye arra, hogy egy lépéssel előrébb járjanak az életben és az üzleti
tevékenységükben. Az ING Bank több, mint 52 000 dolgozója lakossági és vállalati banki
termékeket kínál több, mint 40 országban. A fenntarthatóság az ING vállalati
stratégiájának integrált részét képezi.
Feladatok:
•
•
•
•
•

•
•
•

Hozzájárul ahhoz, hogy a Bank számviteli nyilvántartása a jogszabályoknak és a számviteli
politikának kifogástalanul megfeleljen a rendszeres operatív teendők mellett szabályzatok,
folyamatok, rendszerek korszerűsítésének támogatásával, tesztelésével
A Pénzügyi adminisztrációs osztályon dolgozó kollégák szakmai felügyelete
Bejövő- és kimenő számlák feldolgozásának és könyvelésének felügyelete
Tárgyi eszközök nyilvántartása és könyvelésének felügyelete
Adóbevallások határidőre történő elkészítése és benyújtása, kapcsolattartás az
adóhatósággal
Bérfeladás felügyelete, ellenőrzése
Aktív részvétel a Bank havi és éves számviteli zárásának folyamatában, szoros
együttműködésben a számviteli és kontrolling területekkel
Magas szakmai színvonalú segítségnyújtás a Bank dolgozói részére a bejövő, kimenő számlák
és operatív költségelszámolások, elszámolások tekintetében, azok adózási kérdéseiben.

Elvárások:
•
•
•
•
•

Főiskolai vagy egyetemi diploma számviteli szakirányon, mérlegképes könyvelői végzettség
Min. 7 éves releváns tapasztalat
A vonatkozó számviteli és adótörvények naprakész ismerete
Középfokú szakmai angol nyelvtudás írásban és szóban
Tanulási és új ismeretek elsajátításának képessége, pozitív attitűd

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•

Multinacionális környezet, nemzetközi vállalat és kultúrák sokszínűsége
Modern, kellemes munkahelyi légkör, rugalmas hibrid munkavégzés, jó technikai felszereltség
az otthoni munkához is
Partnerként kezeljük egymást, a kor nálunk nem számít
Felelősségteljes munkát végzünk és keressük a kihívásokat
Átjárhatók a területek, személyes és szakmai fejlődési lehetőségünk van
Versenyképes kompenzációt, változatos juttatásokat kapunk, fókuszban van a wellbeing

Jelentkezés módja:
•

A magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzokat az ingbank.jobs.hu@ing.com e-mail címre
várjuk

