A Takarék Csoport a pénzügyi szolgáltatások piacának egyik legnagyobb szereplője. Több mint ezer
bankfiókunkkal és online felületeinkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Célunk, hogy egyre magasabb szintű
fejlesztési törekvéseinket kiváló szakemberek támogatásával érjük el. Fontosnak tartjuk a munkahelyi
képzések és a szakmai fejlesztés jelentőségét, leendő munkatársainknak kihívásokkal teli feladatokat, és
folyamatos tanulási, fejlődési lehetőséget biztosítunk.
Gyakornokot keresünk az alábbi munkakörbe:

IFRS GYAKORNOK

MIÉRT PONT A TAKARÉKBANK?
 gyakornokaink valódi szakmai feladatokat végeznek,
 lehetőséget adunk az innovatív és megalapozott ötletek megvalósítására,
 tehetséges gyakornokaink jó eséllyel pályáznak főállású pozícióinkra,
 friss gondolkodásmódjukkal hozzájárulnak egy fejlődő bankcsoport sikereihez.
MIBEN SZÁMÍTUNK RÁD?
 pénzügyi/ statisztikai/ iparági elemzések összeállításában,
 rendszeres riportok elkészítésében,
 prezentációk és döntés előkészítő anyagok összeállításában,
 területen dolgozó kollégák támogatásában.
AZ IDEÁLIS GYAKORNOK…
 felsőfokú tanulmányokat folytat, pénzügyi/számviteli szakirányon
 szakmailag felkészült,
 motivált abban, hogy fejlődjön,
 ügyfélközpontú,
 jó kommunikációs és problémamegoldó készséggel rendelkezik.
MAGADRA ISMERTÉL?
Küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat az email címünkre: job@tbank.hu
Jelentkezz még ma!

A Takarék Csoport a pénzügyi szolgáltatások piacának egyik legnagyobb szereplője. Több mint ezer
bankfiókunkkal és online felületeinkkel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Célunk, hogy egyre magasabb szintű
fejlesztési törekvéseinket kiváló szakemberek támogatásával érjük el. Fontosnak tartjuk a munkahelyi
képzések és a szakmai fejlesztés jelentőségét, leendő munkatársainknak kihívásokkal teli feladatokat, és
folyamatos tanulási, fejlődési lehetőséget biztosítunk.
Új munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

IFRS MUNKATÁRS

FELADATOK:
 IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) egyedi bevezetés projektekben való aktív részvétel,
 az egyedi bevezetés során felmerülő gyakorlati kérdések megoldása, specifikációk készítése, napi
gyakorlatok, egyezetések kialakítása
 nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelő tanácsadás.

ELVÁRÁSOK:
 felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
 szakmai angolt magas színvonalon érti, használja,
 IFRS területen gyakorlatot szerzett
 az MS Office programokat készségszinten használja,
 munkavégzése gyors és precíz,
 csapatbank jól tud dolgozni és kommunikálni
 előnyt jelent ACCA vizsga, DIPIFR vizsga, vagy IFRS mérlegképes végzettség
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
 1-3 év szakmai tapasztalat
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
 Angol - Középfok/kommunikációképes szint
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Fényképes szakmai önéletrajzát magyar nyelven, fizetési igényének megjelölésével, első sorban
elektronikusan, az alábbi címre várjuk:
e-mail: job@tbank.hu
Takarékbank Zrt., HR Szakterület
1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Kérjük, hogy levelében jelezze, hogy esetleges sikertelen pályázata esetén nem járul hozzá az önéletrajzának 6
hónapig történő megőrzéséhez.

