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Gazdasági igazgatót 

keres 

 
A gazdasági igazgató alapvető feladata: 

A gazdasági igazgató szakmai felügyeletet gyakorol a Társaság pénzügyi, számviteli, 

gazdasági, kereskedelmi, beszerzési és objektumüzemeltetési területe, valamint az 

alárendeltségébe tartozó osztályok munkája felett. Megszervezési, irányítja, felügyeli és 

fejleszti azokat. 

 

Feladatok: 

 A vezérigazgatói jogkört érintő gazdasági jellegű döntések előkészítése 

 A Társaság árpolitikája alapelveinek kidolgozása, az árképzés szakmai irányítása, 

felügyelete 

 A vállalat éves tervének elkészítése, a terv alakulásának folyamatos nyomon követése 

 Részvétel a szervezet rövid-és hosszú távú műszaki stratégiájának kidolgozásában és 

végrehajtásában 

 Az éves beszámoló elkészítése 

 Üzleti tervek, pénzügyi értékelések készítése, likviditástervezés 

 A negyedéves mérlegek a Tulajdonosi jogkört gyakorló részére történő elkészítésének 

ellenőrzése, irányítása 

 Havi kontrolling és cash flow jelentések összeállíttatása, prezentálása a felsővezetés 

felé  

 A vállalat kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével, támogatások iránti 

pályázataival, külső és belső finanszírozású projektjeivel kapcsolatos pénzügyi 

feladatok szakszerű és gondos ellátása, a K+F+I tevékenység pénzügyi ellenőrzése és 

szakmai támogatása 

 Az igazgatósági és felügyelő bizottsági ülésekre a feladatát érintő előterjesztések és 

határozati javaslatok elkészítése 

 Szerződések, megállapodások véleményezése, nyomon követése  

 

Szakmai követelmények 

 Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettség 

 Mérlegképes könyvelői végzettség  

 Min. 5 éves, állami szektorban szerzett vezetői tapasztalat 

 A területet érintő jogszabályok pontos, naprakész ismerete 

 Számvitel, pénzügy és adózás területén jártasság 

 Magas szintű informatikai ismeretek (MS Office, vállalatirányítási szoftver) 

 

Személyiséget érintő elvárások 

 Magas fokú rendszerszemlélet, jó problémamegoldó képesség 

 Döntésképes, határozott, önálló személyiség 

 Precizitás, pontosság, analitikus beállítottság 

 Stressztűrő képesség  

 Jó kommunikációs készség  

 Együttműködésre képes, nyitott személyiség 



 

Előnyök 

 Honvédelmi ágazatban szerzett (vezetői) munkatapasztalat 

 Aktív idegennyelv tudás (angol és/vagy német) 

 Adószakértői, könyvvizsgálói, belső ellenőri képzettség (szakvizsga) megléte 

 

Egyéb követelmények 

 A munkakör betöltése érvényes nemzetbiztonsági háttérellenőrzés megléte, illetve 

annak elvégzése után lehetséges 

 

Amit kínálunk 

 Önálló, felelősségteljes, kihívásokkal teli munkakör 

 Személyi használatú cégautó 

 Versenyképes jövedelem 

 Megbízható vállalati háttér 

 Hosszú távú munkalehetőség  

 Stabil munkahely 

 Kötetlen munkarend 

 egyéb juttatások 

 

Munkavégzés helye: Gödöllő 

 

Jelentkezés: Részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, fizetési igény  

megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: hr@armcom.hu.  

 

Kelt.: Gödöllő, 2018. szeptember 05.  
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