
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. munkatársat keres  

BELSŐ ELLENŐR 

munkakörbe 

 

Kik vagyunk mi? 
A BKM Nonprofit Zrt. Budapest egységes közműtársasága, amely 5 nagymúltú cég egyesülésével a főváros kiemelten 
fontos közszolgáltatásait végzi. Ennek keretében ellátjuk a távhőszolgáltatási, a köztisztasági, a hulladékgazdálkodási, 
a kertészeti és a temetkezési feladatokat, valamint kéményseprőipari szolgáltatásokat nyújtunk. 

 

Miért jó nálunk dolgozni?  
• mert izgalmas, változatos munkakört tölthetsz be, mely elősegíti szakmai fejlődésed 

• mert szakmai képzéseken vehetsz részt 

• mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük: ösztönzési rendszer keretében jutalomban részesülhetsz 

• mert számos béren kívüli juttatásban részesülhetsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

• mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

• mert kedvező munkaidő-beosztást kínálunk 

• mert kedvezményes céges flottacsomagot vehetsz igénybe mobiltelefon-előfizetésre 

 

Milyen feladatok várnak?  
• részt veszel a vállalati folyamatok, belső kontrollok és átfogó rendszerek vizsgálatában 

• elvégzed - csoportosan vagy önállóan - a munkaterv szerinti és soron kívüli vizsgálatokhoz kapcsolódó 
(rész)feladatokat 

• írásba foglalod a vizsgálatok tárgyilagos és pontos megállapításait 

• javaslatokat fogalmazol meg a feltárt hiányosságok, azonosított kockázatok megszüntetésére 

• részt veszel a jelentések egyeztetésében 

• javaslatokat teszel a vállalat belső kontrollrendszer fejlesztésének érdekében 

• nyomon követed és ellenőrzöd a vizsgálatokról készített jelentésekben megfogalmazott javaslatok megvalósítását 

• részt veszel a tanácsadási megbízásokban 

 
Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 

• rendelkezz felsőfokú gazdasági, jogi és/vagy műszaki végzettséggel 

• legyen legalább 1-3 éves releváns internal audit (belső ellenőrzés) vagy kockázatmenedzsmenttel foglalkozó 
területen szerzett tapasztalatod 

• felelj meg a 22/2019-es PM rendeletben szereplő - a belső ellenőrökre vonatkozó - szakmai követelményeknek 

• gondolkodj rendszerekben, lásd meg az összefüggéseket a folyamatokban 

• legyen magabiztos Word és Excel tudásod 

• rendelkezz kiemelkedő kommunikációs és tárgyalási készséggel 

• végezd munkádat önállóan és felelősségteljesen csapatban vagy egyénileg 

• legyél kreatív, asszertív és megbízható 

• előny az SAP-rendszer ismerete 

• előny, ha van informatikai/műszaki auditok végrehajtásában szerzett tapasztalatod 

 

A munkavégzés helye: 
• Budapest 

 

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre.  

 

 
 
 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
 

mailto:allas@fotav.hu
https://www.budapestikozmuvek.hu/karrier

