
 

 

Megrendelő cég, kapcsolattartó neve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező 

Nonprofit Kft. 

 

Pozíció megnevezése: gazdasági ügyintéző 

Munkakezdés lehetséges dátuma: 

Várható betöltés dátuma:  

2019.09.01. 

Munkavégzés helye: 6720 Szeged, Magyar Ede tér 2. 

Munka típusa (teljes/rész munkaidős) Teljes munkaidő 

Munkaidő: heti 40 óra / időszakos munkaidő-keret elrendelés 

lehetséges 

 A társaság 3 fő területe: a Szegedi Szabadtéri 

Játékok Dóm téri és Újszegedi Szabadtéri Színpad 

előadó-művészeti tevékenységével összefüggő 

feladatellátás, illetve a REÖK Regionális 

Összművészti Központ üzemeltetése, kortárs 

képzőművészeti kiállítások és egyéb programok 

megvalósítása. Az előadások hétvégén szombat-

vasárnap és akár munkaszüneti napokon is 

megvalósulnak. A Játékok időszakában a szabadság 

igénybevétele a júniustól-augusztusig tartó 

hónapokban bizonytalan. 

Szerződés típusa (határozott/határozatlan): határozott idejű 

Létszám: 1 fő 

 

Elvégzendő feladat leírása: 

 

 a Kft. alapfeladataihoz kapcsolódó gazdasági-pénzügyi vonatkozású kijelölt feladatainak önálló 

elvégzése  

 a Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történő pénztár kezelése, ezzel 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, pénztárzárások, banki készpénzfelvétel, feladások 

könyvelőnek 

 Class-form kimenő-bejövő számlázó-rendszer kezelése, pénztárprogram kezelése, 

adminisztráció 

 belföldi- és külföldi kiküldetések elszámolása, nyilvántartása, valutapénztár kezelése 

 készletek nyilvántartása, készletnyilvántartó kartonok vezetése, leltározás ellenőrzése, 

értékesítés elszámolás készítése 

 a Leltárkészítési és leltározási szabályzatban valamint a Hasznosítási és selejtezési 

szabályzatban foglaltaknak megfelelően dokumentációk, jegyzőkönyvek készítése a 

leltárkörzet felelősök részére, leltárellenőri feladatok ellátása 

 Tárgyi eszközök nyilvántartása, vezetés, kezelése (Class-form) 

 bejövő számlák feldolgozása, szerződések tartalmával történő összevetése, ellenőrzése 



 

 

 a Kft. munkaügyi dokumentációinak szakszerű vezetése, összegzések, kimutatások készítése, 

adminisztrálás, kapcsolattartás Könyvelő Iroda megfelelő munkatársával, adatszolgáltatás 

 cafeteria rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások, szabályzatok, nyilatkozatok kezelése, 

kapcsolódó ügyintézés 

 kapcsolattartás és egyeztetés a fenntartó felé teljesítendő vagyonkataszteri adatszolgáltatásokkal 

kapcsolatban 

 produkciók jelmez- és díszlet költségvetésének ellenőrzése, nyilvántartások vezetése 

 közreműködés az évadonkénti üzleti terv összeállításában, éves, féléves, háromnegyedéves 

beszámolókhoz kimutatások készítése, döntés-előkészítés a gazdasági vezető részére 

  



 

 

Követelmények: 

 

Elvárás: minimum 2 éves pénzügyi-számviteli ügyintézői tapasztalat, tapasztalat 

a pénztár kezelésben, bármilyen könyvelő és pénztárprogram ismerete 

Képzettség:  min. középfokú végzettség, pénzügyi-számviteli végzettség, 

mérlegképes könyvelő szakképesítés előny 

IT ismeret: Magabiztos számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Egyéb előnyök: 

 aktív, nyitott hozzáállás 

 jó probléma-megoldóképesség, megoldásra törekvés 

 rugalmasság és önálló munkavégzés képessége 

 csapatban való együttműködés  

 gyors reagálás, könnyű tanulási képesség, alkalmazkodó képesség 

 

 

Juttatások: 

 

Bruttó bér: 260.000.- Ft - 290.000 Ft 

Utazási költségtérítés: a törvényi előírásoknak megfelelően 

Cafetéria: évi bruttó 200.000 Ft (választható elemekből) 

Egyéb: eseti jutalmazás, továbbképzési lehetőség, felszerelt, kulturált 

munkahely, jó csapat. 

 

 

 

Szeged, 2019. július 04. 


