
 

A Most-Épker Kft. dinamikusan fejlődő cég az építőipari piacon. Szerkezetépítőként, generál 
kivitelezőként számos kiemelt beruházás meghatározó szereplője Budapesten és vidéken is. 

Kiemelt célunk a fokozatos stabil növekedés kézben tartása, ezért a kontrolling terület folyamatait 
kívánjuk új PROJEKT KONTROLLER munkatársunk segítségével megerősíteni, aki feladata a 
párhuzamosan zajló kivitelezési projektek műszaki, pénzügyi haladásának nyomon követése, a tervtől 
való eltérések okának feltárása, egyeztetése, a tervmódosítások, illetve a megtérülés kalkulációk 
folyamatos elvégzése. Olyan analitikus szemléletű kollégát keresünk, aki igényesen, precízen elvégzi a 
szükséges dokumentációkat is.  

 

 
Csatlakozz hozzánk PROJEKT KONTROLLER pozícióba! 

 

A Rád váró kihívások: 

• A kivitelezési projektek műszaki, pénzügyi ütemezésében való részvétel, annak folyamatos, 

heti szintű nyomon követése 

• Projekt költségvetések összeállításában való részvétel 

• Projekt cashflow folyamatos frissítése - az ütemterv terv adatainak a beérkező tény adatokkal 

való folyamatos frissítése, az eltérések egyeztetése az építésvezetőkkel, projektvezetőkkel 

• A projektek beérkező számláinak, kapcsolódó dokumentumainak ellenőrzése 

• A projekt cashflow adatok riportálása a vezetőség felé, részvétel heti rendszerességű cashflow 

tervező egyeztetéseken 

• Közreműködés a projekthez tartozó szerződések előkészítésében, továbbá a műszaki tartalom 

változásából fakadó szerződésmódosítások előkészítésében is 

• A projekt megvalósítása során a projekt utókalkuláció folyamatos frissítése 

• Időszakos és ad-hoc jelentések, kimutatások elkészítése 

• Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés az építésvezetőkkel, projektvezetőkkel és a 

cégvezetéssel 

 

A pozíció betöltéséhez az alábbiak szükségesek: 

• Felsőfokú gazdasági végzettség 

• Legalább 3 év pénzügyi, kontrolling, elemző területen szerzett tapasztalat 

• Alapos, precíz, önálló munkavégzés 

• Analitikus szemlélet 

• Rendszerszemlélet 

• MS Office kiváló használata, ezen belül Excel magas szintű ismerete 

• Nyitottság a műszaki tartalom megértésének irányába 

• B kategóriás jogosítvány 

 

Szükséges tapasztalat: 

• 3 év szakmai tapasztalat 
 

  



 

Szükséges végzettség: 

• Felsőfokú gazdasági 
 

Szükséges nyelvtudás: 

• Angol / Német középfok 
 

Előnyt jelent: 

• Pénzügyi/gazdasági területen szerzett vezetői tapasztalat 
• Projekt pénzügyi menedzsment tapasztalat 
• MS Project felhasználói ismerete 

 

Amit kínálunk: 

• Azonnali munkakezdési lehetőség 
• Önálló, felelősségteljes munkakör 
• Szakmai kihívások, folyamatos fejlődési lehetőség 
• Jó munkahelyi légkör, modern irodai környezet 
• Versenyképes jövedelem 

 

Állás, munka területe(i): 

• Pénzügy, Könyvelés 
• Kontrolling 
• Elemző, Tanácsadó 
• Projektmenedzsment 

 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 
 

Munkavégzés helye: 

• Budapest, 9. kerület 

Jelentkezés módja: 

Fényképes önéletrajzod bérigényed megjelölésével a hr@mostepker.hu e-mail címre várjuk.  

 
Kérjük, abban az esetben jelentkezz a pozícióra, amennyiben a szükséges szakmai tapasztalattal és a 
feladatok elvégzését biztosító kompetenciákkal rendelkezel.  

 

mailto:hr@mostepker.hu

