
 
 
 

A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
munkatársat keres 

KONTROLLING GYAKORNOK 
munkakörbe 

____________________________________________________________ 
 

Új gyakornok kollegánkat keressük, aki segít nekünk még jobbá tenni kontrolling tevékenységünket.  

 Érdekelnek az energiapiacok? Érdekel a tőzsde világa? 

 Kontrolling területen képzeled el a jövődet? 

 Fontos számodra, hogy munkád során tanulni és fejlődni tudj? 

 Képes vagy és szeretsz is csapatban dolgozni mikor komplex feladatok megoldása a cél, de az 
önálló munkát is kihívásnak tekinted?  
 

Ha igen, akkor van számodra egy ajánlatunk! 
 

Ezek a feladatok várnak rád 

 Rendszeres zárásokhoz kapcsolódó feladatok: 

Elsőkörös főkönyvi egyeztetés, nyilvánvaló számlázási, könyvelési eltérések azonosítása. 

 Árbevétel analitika és főkönyv egyeztetése, meggyőződés a teljeskörűségről 

(tárgy havi számlázások) 

 Esetleges új MVM csoporton belüli tagvállalat azonosítása 

 Költségszámla jóváhagyások figyelemmel kísérése (duplikációk kiküszöbölése) 

Havi elhatárolások önálló kezelése, (előző havi elhatárolások teljeskörű visszaforgatásáról 

meggyőződés, tárgyhavi helyes egyenlegek meghatározása és megküldése a számviteli 

szolgáltatónak). 

 

 Dokumentációk készítése, folyamatleírások elkészítése:  

Rendszeres zárásokhoz kapcsolódó folyamatok leírása. 

 

 Forecasthoz, tervhez kapcsolódó feladatok 

Folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal, a bekért adatok minőségének és struktújának 

ellenőrzése, szükség esetén egyeztetés az adattartalomról, saját nyilvántartásaink adatainak 

karbantartása. 

Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal 

 A csatlakozó gyakornoktól elvárjuk a számviteli beszámolók és azok összefüggéseinek alapos 
ismeretét, valamint a magabiztos Excel tudást! 

 Pénzügyi modellezésben szerzett tapasztalat nem elvárás, de előny. 

 Nemzetközi tevékenységünk miatt elengedhetetlen, hogy magabiztos legyen az angol 
nyelvtudásod szóban és írásban egyaránt. 
 

Ne habozz és add le jelentkezésedet még ma! 
 



Amit kínálunk: 
Szuper-stabil vállalati hátteret, változatos és fejlődéssel járó gyakornoki munkakört, nemzetközi 
munkakörnyezetet illetve fantasztikus csapatot (kb 60 fő), támogató légkört és – amennyiben és 
amikor a vírushelyzet is megengedi - egy kényelmes, trendi irodát a XIII. kerületben, metró mellett. Az 
irodában kávé vár rád és egy felső kategóriás laptop. Utóbbi az irodán kívül is elkísér, home office 
lehetősége miatt erre szükséged lesz.  
 
Munkavégzés helye: 

 Budapest, XIII. kerület 
 

Egyéb: 

 Teljes vagy részmunkaidős gyakornoki lehetőség megegyezés szerinti intervallumra 

 www.hupx.hu 
 
Kezdés: 

 Azonnal 
 
Jelentkezés módja: 
Magyar- és angol nyelvű önéletrajzodat, motivációs leveledet a bérigény megjelölésével a 
karrier@hupx.hu címre várjuk. 
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