A Számviteli főosztály a tulajdonosok és a Bank vezetése számára
adatszolgáltatásaival közreműködik a Bank működéséről valós kép
kialakításához, üzleti döntések megalapozásához. A felügyeleti szervek,
elemzők, befektetők részére a pénzintézeti és más üzleti tevékenységekről
strukturált információkat, beszámolókat szolgáltat. A Bank szervezeti egységei
és érdekeltségei számára pénzügyi/számviteli/ adózási szolgáltatásokat nyújt,
őrködik, hogy működésük a gazdálkodási jogszabályoknak megfelelően
történjen. Budapesti csapatunkba Adózási munkatársat keresünk transzferár
szakterületre. A pozíció RÉSZMUNKAIDŐBEN IS betölthető

TRANSZFERÁR SZAKÉRTŐ
MI LESZ A FELADATOD?
Fő tevékenységként feladatod a Bank és kapcsolt vállalatai közti
ügyletekre vonatkozó transzferár dokumentációk elkészítése,
Transzferárazással kapcsolatos adatok, információs és szerződések
begyűjtése, nyilvántartások vezetése,
Transzferárazással összefüggő folyamatok, szabályzatok kialakítása,
karbantartása.
Transzferárazással kapcsolatos belső tanácsadás, belső és külső
adatszolgáltatások (CBC riport),
Kapcsolattartás külföldi partnerekkel, tanácsadókkal,
Részvétel az adóhatósági ellenőrzésekben

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK DOLGOZNI?
a pénzügyi szektor szektor komplexitásába nyerhetsz betekintést
csapatként dolgozunk együtt, számítunk egymásra, szakmai és
emberi közösséget alkotunk,
nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó
ügyfelekről vagy munkatársakról,
nyitott, pozitív légkörben valósíthatod meg önmagad, és nem csak
megélheted, meg is teremtheted a változást, ami előre visz
szakmaiságban, tudásban a legjobbat adjuk: folyamatos szakmai
fejlődést biztosítunk, ahol sikereiddel,
tudásoddal karrieredet folyamatosan építheted,
munkánkat felelősséggel végezzük, mert tudjuk, hogy az
eredményességre mindannyian hatást gyakorlunk
és mindemellett versenyképes juttatásokat kínálunk.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA...
felsőfokú közgazdasági végzettséggel, és mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel rendelkezel,
transzferárazás területen minimum 3 éves tapasztalatod van,
angolnyelv tudásod kommunikációs szintű írásban és szóban
egyaránt,
számítástechnikai érdeklődéssel, komplex látásmóddal,

rendszerszemlélettel rendelkezel,
képes vagy a munkádat magas szakmai szinten és precízen végezni,
kiválóan kommunikálsz és a konfliktusoka eredményes feloldása sem
okoz gondot,
Előnyt jelent, ha banknál vagy más pénzügyi, befektetési
szolgáltatónál szereztél tapasztalatot, vagy rendelkezel
adótanácsadói, adószakértői szakképesítéssel.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
1158 Budapest, Késmárk utca 11-13.

POZÍCIÓ RÉSZLETES ADATAI
Állás azonosító:

2157

Pozíció pontos megnevezése:

Transzferár Szakértő

Munkavégzés helye:

1158 Budapest, Késmárk utca 1113.

Szakterület:

Kontrollig/számvitel

Munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Napi munkaidő:

Részmunkaidőben

Nyelvek:

Angol (Közép)

Szükséges iskolai végzettség:

Felsőfokú

