
Munkakör megnevezése: Gazdasági 
Munkatárs (dél-pesti régió)
Munkaerő-igénylés azonosítója 165344 - Meghirdetve 2021.09.06. - (Budapest)

ELMŰ Hálózati Kft. | Határozatlan idejű | Teljes munkaidős

7. kerületi, Péterfy Sándor utcai irodánkba keresünk új munkatársat adminisztrációs 
munkakörbe.

Feladatok
• Munkaidő nyilvántartás, munkatársak havi időadatainak rögzítése
• Asszisztensi feladatok támogatása, régiós asszisztens esetenkénti helyettesítése
• Postázás, iktatás
• Régiós csoportok működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátása
• Havi/negyedéves/éves zárások támogatása
• Kimutatások készítése

Elvárások
• Érettségi bizonyítvány
• Word, Excel használatában gyakorlat
• Pontos, precíz munkavégzés

Előnyt jelent:  
• Közgazdasági szakközépiskolai végzettség
• SAP ismeret

Amit kínálunk
• Stabil nagyvállalati háttér
• 13. havi bér
• Éves bónusz
• Cafeteria keret
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Korlátlan magánorvosi járóbeteg-ellátás és szűrővizsgálatok
• Áramdíjkedvezmény

Jelentkezési határidő: 2021.09.20.

Munkavégzés helye: Budapest 

Kapcsolat 
A pozícióval kapcsolatos információkért kérjük, keresd Novikov Péter szakmai vezetőt.
Ha a jelentkezési folyamattal kapcsolatban vannak technikai jellegű kérdéseid, Balatonyi Márta tud 
segíteni.
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Együtt alakítjuk a jövő energiavilágát!
Az új E.ON vállalatcsoport az európai energiahálózatok és az energiával kapcsolatos infrastruktúra 
egyik legerősebb üzemeltetője, és korszerű ügyfélmegoldások szolgáltatója több mint 50 millió 
ügyfél számára. Összesen több mint 75 000 munkatársunk van 15 országban. Így ideális helyzetből 
segíthetjük elő az európai energiafordulatot. Két fenntartható növekedési területre összpontosítva, 
és az innogy felvásárlásával az E.ON teljes mértékben elkötelezi magát az energiavilág alapvető 
átalakulása mellett. Európa egyik legnagyobb energetikai szolgáltatójaként aktívan vezetjük az 
energiafordulatot Magyarországon és Európában. A két vállalat szakértelmének egyesítése az 
E.ON-t úttörővé teszi az új és innovatív energiamegoldások kidolgozásában, és lehetővé teszi, 
hogy az energiaszektor legtehetségesebb munkatársai dolgozzanak nálunk.

A kiválasztási eljárás során az E.ON egyenlő esélyeket biztosít minden jelentkező számára nemzetiségre, korra, 
nemre, fogyatékosságra, illetve megváltozott munkaképességre való tekintet nélkül. A mi feladatunk az egyenlő 
esélyű részvétel technikai feltételeinek biztosítása. Kérjük, erre vonatkozó igényedet jelezd a pályázatodban.
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