
- tudj önállóan és csapatban is dolgozni
- légy pontos, precíz!
- legyen jó kommunikációs készséged
- légy tanulékony, nyitott új ismeretekre és folyamatos fejlődésre
- legyen rendszerelvű szemléletmódod
- légy talpraesett
- légy rugalmas, a munka során tudj igazodni hozzánk

- minimum érettségid
- legalább biztos alapfokú angol (+ esetleg német) nyelvtudásod
- stabil felhasználói szintű számítógépes ismereteid (minimum word, excel)

- közgazdasági főiskola / közgazdasági érettségi
- tájépítész / kertész végzettség / kertész szakközépiskolai érettségi
- gyors- és gépírói tapasztalat
- hasonló területen szerzett tapasztalat
- B jogosítvány, saját autó
- tatabányai lakhely

20+ éve luxuskerteket tervező-építő kisvállalkozás vagyunk (az irodában jelenleg 2 
fővel), ennek minden előnyével és hátrányával. Nálunk egy munkakör - a multik-
kal szemben - összetett, néha mindenes jellegű, de a hirdetéshez nevet kell adni a 
pozíciónak. Keress ránk, meglátod, hogy miről lesz szó nálunk!
Mindazt, ami a feladatod lesz, megmutatjuk, jelenleg hogyan működik nálunk.
Semmi nincs azonban kőbe vésve, ha majd jobb megoldást tudsz, várjuk a konstruktív, 
javító ötleteket is!
Elsősorban a kezünk alá kell dolgozni, a következőkkel:
- irodai adminisztráció, adatrögzítés (pl. napi kapcsolattartás a kivitelező kollégákkal, 
munkalapok digitalizálása, belső könyvelés, nyilvántartások, leltár vezetése stb.)
- céges kimutatások készítése (rezsi, önköltség, utókalkuláció, cash-flow stb.)
- irodai szervezési, beszerzési feladatok
- árajánlatok, elszámolások készítése
- kintlévőségek kezelése
- az irodai feladatstruktúra kidolgozása, javítása, csoportos megbeszélések alapján
- a napi és éves irodai rutinfeladatok végzése
- az irodarend kialakítása és fenntartása

- ágazati szinten versenyképes jövedelem
- tatabányai munkavégzés, ingyenes parkolás
- megegyezés szerint lehetőség rugalmasabb munkaidőre
- otthonos irodai légkör

Tatabánya

jelentkezőktől függően akár azonnal

Ha szívesen dolgoznál velünk, a jelentkezésedet fényképes önéletrajzod csatolásával, 
fő kompetenciáid és nettó bérigényed megjelölésével, az e-mailben írt pár soros mo-
tivációval küldheted el nekünk, kizárólag az anna.tubakert@gmail.com címre.
Önéletrajzot csak “SAJÁT NÉV.pdf” néven és formátumban csatolva fogadunk! 
Egyéb információ ugyanitt kérhető!

Személyes elvárásaink:

Legyen:

Előnyt jelent:

Feladataid lesznek:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:

Kezdés:

Jelentkezés:

Tatabánya, 2020.08.11.

Kertépítő cégünk új kolleginát keres pénzügyi ügyintéző munkakörre, teljes munkaidős állásra tatabányai 
irodánkba.
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