
  
AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink 
számára a vezetés élményét.  

A Schneider Autóház 30 éve foglalkozik autók forgalmazásával, amely három évtized alatt megtanultuk, hogy az autóknak „lelkük” 
van. Mára már 7 különböző márkakereskedés és márkaszervíz tartozik a vállalkozásunk égisze alá, amelyekben nem csak új 
gépjárműveket, hanem használtautókat is értékesítünk. Az alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett, komplex javító- és 
karbantartó szolgáltatásokat is nyújtunk. Többször kiérdemeltük az év márkakereskedése megtisztelő címet.  

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Pécsre. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 
 
Csatlakozzon hozzánk  

GAZDASÁGI IGAZGATÓKÉNT.  
FELADATOK: 

 Könyvelési- és pénzügyi feladatok teljes körű szakmai vezetése a könyvelési osztály (7-8 fő) munkájának  
koordinációja és felügyelete, 

 A társaság számviteli, adózási területének és főkönyvi könyvelésének felelősségteljes irányítása, 
 Havi zárások és az éves beszámoló összeállítása, a kötelezettségek teljesítésének irányítása, felügyelete, 
 A társaság számviteli politikájának alakítása, 
 Importőri jelentések elkészítése 
 Adótanácsadás, adózási kérdések szakmai elemzése, adóoptimalizálás, 
 Részvétel a területet érintő folyamatok optimalizálásában, dokumentummenedzsment, 
 Szerződések, dokumentumok felülvizsgálata számviteli és adójogi szempontból, 
 Adóbevallások, statisztikák, külső és belső adatszolgáltatások összeállítása, 
 Kapcsolattartás a könyvvizsgálókkal, hatóságokkal, bankokkal. 

 
ELVÁRÁSOK:  

 Főiskolai vagy egyetemi gazdasági végzettség (számviteli/pénzügy területen) és mérlegképes könyvelői képesítés  
 Minimum 5 éves, teljes körű főkönyvi könyvelésben szerzett tapasztalat 
 Naprakész számviteli és adózási ismeretek 
 MS Office megbízható gyakorlati alkalmazása (Excel magas szinten) 
 Jó kommunikációs és együttműködési készség 
 Vezetői kompetenciák megléte 
 Kontrolling szemlélet 
 Analitikus, komplex gondolkodásmód, valamint precíz, dinamikus, önálló munkavégzés 

 
ELŐNYT JELENT: 

 Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés 
 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK: 
Hivatalos BMW Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink 
széleskörű, hosszú távú szakmai képzésben részesülnek és a BMW modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül 
előre kiszámítható, versenyképes jövedelmet kínálunk. 
 
Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért kérjük, 
látogasson el a www.bmw-karrier.hu karrier oldalunkra. Bízunk benne, hogy találkozunk! 


