
 
PÉNZÜGYI MUNKATÁRS 

munkatársat keresünk részvénytársaságunkhoz teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra 
 

Önéletrajzát juttatási igény megjelölésével várjuk a karrier@jgk.hu e-mail címre 
 

Amit nyújtunk 
 stabil cégháttér 
 bejelentett jövedelem, teljesítményhez kötött jutalom 
 munkába járás támogatása közigazgatási határon kívülről 
 cafetéria juttatás szabályzat szerint 
 biztosítjuk munka és magánélet egyensúlyát 
 képernyős munkahelynél támogatjuk az éleslátást biztosító szemüveg készítését. 
 indokolt esetben kamatmentes munkabérelőleg, illetve segély váratlan élethelyzetek kezelésére 
 munkakörhöz kapcsolódó képzések támogatása 

 

Ellátandó feladatok 
 Pénztár helyettesítési feladatok ellátása a társaság által üzemeltetett házi pénztárban és pénztár 

ellenőri feladatok ellátása a kihelyezett pénztárakban a belső és önkormányzati szabályzatok, egyéb 
jogszabályok alapján, pénzkezelés, az ehhez kapcsolódó elszámolások és nyilvántartások vezetése, 
házipénztár egyeztetése, a szabályzatokban meghatározott napi limitnek megfelelő pénzkészlet 
biztosítása, banki és postai be- és kifizetések intézése. 

 Bejövő számlák érkeztetése, igazolásra kiadása, utalványozásra átadása, ellenőrzés. 
 Kimenő számlák készítése, számlamellékletek bekérése és elkészítése, ellenőrzése. 
 A Társaság likviditásának követése, pénzforgalom felügyelete, a szabályszerű pénzkezelés 

megszervezése és biztosítása. 
 A bérelszámolással és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése, ellenőrzése, a 

szükséges nyilvántartások vezetése. 
 A jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségek vezetése, a felettese által kért 

általános és egyedi adatszolgáltatás teljesítése. 
 Egyes analitikus és könyvelési feladatok elvégzése, folyószámlák egyeztetése. Szerződések 

rögzítése, számlák szerződéshez kapcsolása. 
 
Előnyt jelent 
 Mérlegképes könyvelői végzettség, vagy szakirányú felsőfokú végzettség 
 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
 költségvetési/önkormányzati területen szerzett gyakorlat 
 Pénzkezelésben szerzett tapasztalat 

 

Az állás betöltésének feltételei 
 szakirányú pénzügyi/számviteli iskolai végzettség 
 önálló munkavégzés, 
 jó problémamegoldó és együttműködési képesség, 
 rugalmasság, megbízhatóság, pontosság, 
 orvosi alkalmasság 
 erkölcsi bizonyítvány. 

 
Munkavégzés helye:  

 Budapest, VIII. kerület 
 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – többek között – a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásával és elidegenítésével, közterületek fenntartásával, fizető 
parkolóhelyek üzemeltetésével, és település fejlesztéssel-beruházásokkal foglalkozik. 
Társaságunk célja, hogy szolgáltatásainkat a lehető legjobb minőségben biztosítsuk a józsefvárosiak 
részére. 
 

A munkakör betöltésének lehetséges időpontja: elbírálást követően azonnal. 


