
 
A Metrodom Csoport, Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője munkatársat keres az alábbi 

munkakör betöltésére: 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 

 
Beruházó, kivitelező, és ingatlanforgalmazó cégek könyvelésében jártas, több éves gyakorlattal 

rendelkező, jól képzett, regisztrált mérlegképes könyvelőt keresünk. 

 

Főbb feladatok, munkák:  

 
• a cégcsoport meghatározott társaságainak teljes körű könyvelése (bejövő számlák, házi 

pénztár, bankszámlakivonatok, vegyes könyvelési tételek könyvelése) 
• analitikák és főkönyv egyezőségének biztosítása 
• adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése, adófolyószámlák egyeztetése 
• havi, negyedéves, éves zárási feladatok elvégzése, beszámoló összeállítása  
• a gazdasági vezető által meghatározott feladatok elvégzése 
• együttműködés a társosztályokkal és a cégcsoport könyvvizsgálójával 

 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

 
• mérlegképes könyvelői végzettség (vállalkozási szakon) és regisztráció 
• könyvelési területen szerzett legalább 3 év gyakorlat 
• jártasság a számviteli törvény és a feladatok ellátásához szükséges adótörvényekben 
• önálló, pontos munkavégzés, döntésképesség, határozottság 

 

Előny: 
 

• tapasztalat beruházó, kivitelező és ingatlanforgalmazó cégek könyvelésében 
 

Amit adunk: 

• piacképes fizetés 

• meleg ebéd (választható menüből) 

• magán egészségbiztosítás minden kollégának 

• hosszútávú, biztos munkahely 

• jó hangulatú, kellemes légkör 

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 

 

Amit érdemes tudni rólunk: 
 

• lakóingatlan-fejlesztéssel foglalkozunk Budapesten 
• családbarát munkahely vagyunk 
• szeretünk sportolni, emellett számos rendezvénnyel színesítjük a hétköznapokat 

(csapatépítők, kirándulások, családi napok, sportesemények és versenyek, közös koncertek 
és meccsnézés) 



• saját ebédlőnk van csocsóasztallal és kávésarokkal, a friss és meleg ebédet a szomszéd 
étteremből biztosítjuk a kollégáknak 

• minden osztályunknak külön irodája van, modern irodáinkat saját lakberendezőink álmodtak 
meg  

• már épül a teljesen új irodaházunk a 13. kerületi Teve utcában, ahol rengeteg közösségi 
térrel, saját konditeremmel és tetőterasszal várunk majd 

 

Munkavégzés helye: 
Budapest, IX. kerület 
 
 
Az önéletrajz megküldésével Ön az MTDM Management Kft. rendelkezésére bocsátja bizonyos 
személyes adatait munkaszerződés megkötése iránti lépésként, ennek megfelelően az adatkezelés 
jogalapja a szerződés megkötését megelőző, az érintett kérésére történő lépések megtétele. 
Tájékoztatjuk, hogy az önéletrajz megküldésével megadott személyes adatait a 
http://metrodom.hu/amit-kinalunk link alatt közzétett adatkezelési szabályzatunkban foglalt jogcímen 
és módon, az ott meghatározott feltételekkel kezeljük. Kérjük, hogy az adatkezelési szabályzatot 
figyelmesen szíveskedjen átolvasni, ahhoz kapcsolódó kérdése esetén pedig a hr@metrodom.hu e-
mail címen állunk megtisztelő rendelkezésére! 
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