
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. munkatársat keres  

BERUHÁZÁSI KONTROLLER 

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?  
 olyan munkaköröd lesz, ahol az általad végzett munkádnak releváns eredménye van 

 mert fiatalos, támogató csapat tagja lehetsz 

 mert biztosítjuk a szakmai fejlődést, képzéseket  

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük: a vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, 
így a fizetésed mellé 3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz 

 mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, sportolási lehetőség, óvodai, 
bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

 mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

 mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a 
hétköznapokon is 

 

Milyen feladatok várnak?  
 a Társaság által megvalósuló fejlesztéseket, eszköz portfóliót vizsgálod, elemzed 

 részt veszel a beruházási projektek pénzügyi tervezésében és a projektek megvalósításának pénzügyi 
nyomon követésében 

 együttműködsz a projektek résztvevőivel (műszaki, jogi szakemberek), a munkád során a gyakorlatban 
is követni fogod a projektek megvalósulását 

 pénzügyi kimutatásokat, riportokat, prezentációkat állítasz össze 

 vezetői döntés-előkészítő anyagokat, elemzéseket, jelentéseket készítesz 

 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
 rendelkezz felsőfokú végzettséggel – pl. közgazdász, vagy műszaki menedzser 

 legyen releváns szakmai tapasztalatod, előny, ha elemzőként, kontrolling területen dolgoztál 

 magabiztosan használd az MS Office programokat – kiemelten az Excel-t 

 tudj rendszerszinten gondolkodni 

 kommunikálj gördülékenyen, ne okozzon gondot felvenni a kapcsolatot másokkal  

 legyél cél- és megoldásorientált 

 legyél kitartó és nyitott a változatos elemzési feladatokra 

 tudj csapatban és egyénileg is dolgozni 

 

A munkavégzés helye: 
 Budapest, XI. kerületi irodánk 

 

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. 
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