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E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. | Határozatlan idejű | Teljes munkaidős

Alállomási Osztályunk szakterületére keressük új kollégánkat pécsi vagy budapesti munkavégzési 
hellyel az alábbi pozícióba:

Feladatok:
• A szakterületi vezető munkájának támogatása
• A szervezeti egység adminisztratív feladatainak ellátása
• Dolgozói néven lévő eszközök nyilvántartása, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
• Az aktiválásra kerülő tárgyi eszközök bizonylatainak aláíratása a felelős költségviselőivel
• Számlák, megrendelések, szerződések nyilvántartása, kezelése, rögzítése, az ezekhez 

kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása
• A szervezeti egység munkavállalói időadatinak és egyéb bérszámfejtési alapadatainak 

ellenőrzése, rögzítése
• Kapcsolattartás a társaságcsoport valamennyi szervezeti egységével, és a Társaságcsoport 

külső partnereivel
• Kimutatások, statisztikák készítése
• A szakterületet támogató informatikai rendszerek felhasználói szintű működtetése

Elvárások:
• Legalább középfokú gazdasági vagy műszaki végzettség 
• Legalább 2 éves pénzügyi, számviteli  vagy hasonló területen szerzett tapasztalat
• MS Office felhasználói szintű ismerete
• SAP ismerete előnyt jelent

Jelentkezési határidő: 2021.09.15 (szerda)

Amit kínálunk:
• Éves bónusz
• Egyénre szabható éves cafeteria keret
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Áramdíj kedvezmény
• Egészségbiztosítás

Számítunk az energiádra, várjuk pályázatod!

Munkavégzés helye: Pécs, Budapest 

Kapcsolat 
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A pozícióval kapcsolatos információkért kérjük, keresd Kovács János szakmai vezetőt.
Ha a jelentkezési folyamattal kapcsolatban vannak technikai jellegű kérdéseid, Rábavölgyi Eszter 
tud segíteni.

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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