A Mizsetáp Kft. a magyar baromfi és takarmánygyártó ágazatok elismert, fejlődő társasága.
Lajosmizse és Csemő külterületein 4 db nagyüzemi baromfitelepünk és két tojáscsomagoló
központunk van, amelyeket 2014-2015-ben 1,55 Mrd Ft értékben fejlesztettünk. Jelenlegi
baromfitermelésünk brojler csirke hízlalásra, árutojás termelésre, valamint árutojó jérce nevelésre
terjed ki. Lajosmizsei külterületi székhelyünkön 6 t/h kapacitású takarmánykeverék gyárat
üzemeltetünk. Az érdekeltségi körünkbe tartozó cégek termékeink nagykereskedelmével és ingatlan
hasznosítással foglalkoznak.
Ügyviteli csapatunk erősítése céljából egyes számviteli, adózási, pénzügyi, kontrolling feladatok
ellátására és egyes kiemelt ügyek kezelésére kitartó, agilis, a kihívásokban is lehetőséget
látó lelkes és ambiciózus személyiséget keresünk!

Gazdasági munkatárs
Az ideális pályázó: felsőfokú szakirányú végzettségű lehetőleg regisztrált mérlegképes könyvelő, aki
magas szintű informatikai készségekkel valamint sokrétű számviteli, adózási, pénzügyi ismeretekkel
is rendelkezik. Több éves, lehetőleg nagyvállalati gyakorlattal bír, s van integrált ügyviteli rendszer
üzemeltetési tapasztalata. Feladataiban önálló, hatékonyan szervezi meg a saját munkáját. Magas
mérhető teljesítmény, teherbírás, kifejezett (példamutató) rendszeretet, megbízhatóság, pontosság,
valamint igényes munkavégzés jellemzi. Motivált, határozott, felelősségteljes, rugalmas
személyiség, folytonos előrevivő pozitív hozzáállással. Kontrol alatt tartja a hozzá kapcsolódó
területeket és ügyeket.
Előnyös ha: számvitelben, adózásban, operatív pénzügyi munkálatokban vagy az ezekhez kötődő más
munkakörökben (pld. kontrolling, követelés-kezelés, munkaügy, bérszámfejtés) sokrétű gyakorlatot
és komoly informatikai ismereteket szerzett.
Főbb feladatok:
 2,3 Mrd forgalmú, folyamatosan beruházó élelmiszer termelő és forgalmazó cég valamint
társcégeinek egyes számviteli, adóügyi, pénzügyi és más ügyviteli munkáinak az önálló
végrehajtása a Gazdasági igazgató közvetlen beosztottjaként,
 belső jelentések és külső adatszolgáltatások készítése, előkészítése,
 aktív részvétel a leltározásban, az évközi és éves zárásokban,
 üzleti levelezés, követelés és kötelezettség kezelés,
 a teljes gazdasági terület egyes részeinek (kollégáknak) esetenkénti helyettesítése,
 pályázatok, támogatásigénylések készítése, menedzselése, utógondozása,
 javaslatok tétele az ügyvitel fejlesztésére, a gazdaságosság javítására, ill. azok megvalósítása,
 a hiányosságok és a nem megfelelőségek feltárása, a folyamatok szükség szerint korrigálása.

A feladatkör a tényleges kompetenciához igazítható, azaz nem kell minden korábban
említettet profin művelni és más feladat is ellátható, ha az a céget jól szolgálja!
Új munkatársunk felelősséget vállal a cég elveinek és céljainak a követéséért, eléréséért. A cég és a
precíz ügyvitel iránt elkötelezett, s ez a lelkesedés minden nap másokat is motivál. Munkája
eredményeként egyre biztonságosabb és gazdasági eredményekben is növekvő a cégműködés.
Amit kínálunk:
 stabil háttér,
 világos perspektíva,
 hosszú távra tervezhető állás,
 fejlődési és karrier lehetőség,
 értékteremtéssel arányos jövedelem,
 tartalmas, inspiráló, kihívásokkal teli munka,
 jó csapat, és jó munkakörülmények.
Ha alkotója szeretne lenni egy feltörekvő 21 éves magyar cég további sikereinek, úgy a motivációs
levéllel kiegészített részletes szakmai önéletrajzát, jövedelemigényével és a végzettségek,
jogosultságok másolataival az alábbi címeken mielőbb várjuk.

6050 Lajosmizse, Mizse tanya 91/A.
szabo.tibor@mizsetap.hu
Munkavégzés helye: Lajosmizse, + kis részben Csemő külterülete (önálló szgk. közlekedés
szükséges).
Munkavégzés tartama: teljes munkaidős, határozatlan tartamú, alkalmazotti, ún. főállás.
Szakmai tapasztalat: legalább 3 év, melyből közép/nagy-vállalati legalább 1 év.
Nyelvismeret: nem feltétel, de angol előnyös.
Kezdés időpontja: amint lehetséges.
Elsősorban a már bizonyított, max. 30 km-re lakó szakemberek jelentkezését várjuk.
Jövőorientált munkahely mindazoknak, akik képesek és hajlandóak fejlődni,
valamint új kihívásokra vágynak egy innovatív, kiszámítható,
stabil és együttműködő környezetben.

