
Lelkesedés – Szabadság - Tisztelet
Az Oney Magyarországon már 2004 óta jelen van és kínál széleskörű pénzügyi megoldásokat partnerei és ügyfelei számára. 
Az alapítás óta eltelt időszak alatt folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, hogy a változó igények szerint mindig újszerű, innovatív 
megoldásokkal könnyítse meg ügyfelei és partnerei életét. Kínálatában megtalálható a fogyasztási hiteltermékek és biztosítások 
széles skálája: áruhitelek, személyi kölcsönök, hitelkártya és a biztosítások.

JUNIOR KONTROLLER
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Ezek a feladatok várnak a Kontrolling csapatban:
• Eredmény és havi/negyedéves adatok elemzése, riportok készítése a társosztályok, valamint a vezetőség részére 

döntéshozás céljából. A pénzügyi tervezésben aktív részvétel.
• Részvétel a pénzügyi tervezési feladatokban, az éves terv elkészítésében, továbbá a kapcsolódó utókövetési feladatokban 

(előrejelzések a pénzügyi terv alapján)
• A havi és negyedéves zárási feladatokban részvétel
• A társaság eredményeinek elemzése, riportálása, továbbá a terv-tény eltérések azonosítása és azok elemzése. Egyes 

területek teljesítményének, valamint a termelési adatokok eredményességének elemzése.
• Az elemzés eredményeinek összevetése a piaci trendekkel, figyelem felhívása esetleges beavatkozási pontokra
• Folyamatos kapcsolattartás a francia anyavállalattal angol nyelven
• Operatív területek döntéshozatalának támogatása, a döntések hatásainak elemzése
• Az anyavállalat, hatóság és felügyelet részére megküldendő riportok elkészítésében részvétel
• Kontrollingot érintő projektekben részvétel
• Ad-hoc jellegű riportok elkészítése (például a moratóriummal kapcsolatban, marketing kampányokhoz)

Nálunk a helyed, ha
• Főiskola vagy egyetemi diploma, vagy egyetemi végzettség megszerzése folyamatban van
• Középfokú aktív angol nyelvtudással rendelkezel
• MS Office (kiemelten Excel) felhasználó-szintű használata
• Nyitott vagy új ismeretek megszerzésére (SAS, VBA) és a kontrolling területén szeretnél tovább fejlődni

Előnyt jelenthet a kiválasztás során, ha 
• Tájékozott vagy a kontrolling terület által használt fájlok, elemzések, kalkulációk és módszerek alkalmazásában
• Pénzügyi termék, szolgáltatás és folyamatismerettel rendelkezel
• SAS Enterprise Guide program ismerete
• Excel makróprogramozás (VBA) ismerete / nyitottság a felhasználói szintű megtanulására

Amit kínálunk Neked Céljaid eléréséhez:
• Versenyképes juttatási csomag,
• Széles körű szakmai fejlődési lehetőség,
• Érdekes, változatos feladatok,
• Korszerű, barátságos munkakörnyezet,
• Dinamikus, támogató csapat,
• Az élet-munka egyensúly megtartásának lehetősége,
• Rugalmas munkaidő (otthoni munkavégzési lehetőség)

Munkavégzés helye: 
1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.

Jelentkezés: 
Angol nyelvű önéletrajzodat az allas@oney.hu címre várjuk a pozíció megjelölésével! 


