
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. új munkatársat keres  

SENIOR SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

munkakörbe 

Leendő munkatársunk a FŐTÁV távhőszolgáltatási és eseti díjainak teljes körű számlázási tevékenységét 

koordinálja, valamint a számlázási folyamat informatikai feladatait látja el.   

Főbb feladatok: 

 

 számlázási ciklusonként a távhőszolgáltatási díj számlázásával kapcsolatos adatfrissítés, rendszerparaméterezés, 

adatfuttatás, valamint adatállomány ellenőrzés, és naplózás SAP IS-U, és SD modulokban 

 adatállományok, űrlapok, számlák generálása és ellenőrzése, továbbítása a nyomda és e-számla bemutató cégek felé a 

bizonylati rend és okmányfegyelem betartásával 

 kapcsolattartás a papíralapú nyomdával 

 jogszabályváltozás, vagy belső szabályozók változása esetében a számlázási rendszerekben a változások 

átvezetésének szakmai felügyelete 

 a Társaság alaptevékenységén kívüli eseti díjak számlázásának bonyolítása 

 esetenként törzsadat karbantartás, díjfizető változások átvezetése SAP rendszerben 

 a számlázási ügyintézők munkájának szakmai irányítása, szervezése 

 a Főtáv saját dolgozói számlalevél kézbesítési rendszerének működtetése 

 a Társaság költségtervezéséhez információk biztosítása, a területhez kapcsolódó szabályozók naprakészen tartása és a 

jogszabályi megfelelősség biztosítása 

 számlázási területet érintő projektek szakmai vezetése, a szakterületi vezető helyettesi feladatainak ellátása 

 

Az ideális jelölt: 

 

 felsőfokú gazdasági vagy gazdaságinformatikusi végzettséggel rendelkezik 

 hasonló munkakörben legalább 3 év szakmai tapasztalata van 

 van tapasztalata a SAP IS-U, SD modulok üzemeltetésében  

 magabiztosan kezeli a MS Office alkalmazásokat 

 önálló, felelősségteljesen végzi munkáját 

 kiváló szervező-, problémamegoldó- és priorizáló, valamint kommunikációs készsége van szóban és írásban egyaránt 

 átlátja az üzleti folyamatokat 

 

Előnyt jelent a kiválasztás során: 

 

 adatbáziskezelő rendszer ismerete 

 mérlegképes könyvelői végzettség 

 vezetői, vagy projektvezetési tapasztalat 

 

Amit ajánlunk: 

 

 évi bruttó 500.000.– Ft cafeteria 

 teljesítményértékelési jutalom 

 stabil, nagy múltú, ugyanakkor dinamikusan megújuló vállalati környezet 

 szakmai fejlődési lehetőség 

 

Jelentkezés módja: 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel a fenti elvárásoknak, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát – a 

tárgy rovatban a pozíció megnevezésével – küldje el részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 

 

További álláslehetőségeinket tekintse meg Karrier oldalunkon, IDE  kattintva. 
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