
PVS-MŰANYAGTECHNOLÓGIA: OUR PASSION IS YOUR BENEFIT
Szenvedélyünk, hogy megtaláljuk a fenntartható és környezetbarát hightech-megoldásokat a
műanyaggyártásban. Ebből azok az ügyfeleink pro�tálhatnak, akik megoldásainkat az
elektromobilitás, a számítástechnika, a hőszivattyúk vagy akár a lélegeztetőgépek területén
alkalmazzák. Hogyan valósítjuk meg mindezt? Szenvedélyes munkatársakkal - akik világszerte
immár közel 500-an vannak, négy telephelyen. Szenvedélyünk alapját vállalati kultúránk képezi,
amely olyan értékeken és alapelveken nyugszik, amelyek mögé mindannyian felsorakozunk. Ez a
szenvedély megmutatkozik vállalati folyamatainkban is, amelyek során nagy hangsúlyt fektetünk
a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra.

A PVS mint munkaadó: személyes, barátságos, közösségi 

Egy olyan világban, ahol az elektromotoroké a jövő, a nagy hagyományokkal rendelkező és
világméretekben 500 munkatársat foglalkoztató PVS-Kunststo�technik egyike az úttörő
cégeknek. Az álló- és forgórészek fröccsöntésének területén biztosított legmagasabb minőség és
műszaki innováció, valamint a precíziós ventilátorlapátok előállítása tett bennünket azzá, amik
vagyunk: a legkeresettebb szállító, amelynek termékei iránt napról napra nagyobb a kereslet.
Eközben hűek maradtunk a gyökereinkhez, és továbbra is a sokoldalú Hohenlohe régióban
dolgozunk.

Szeretne Ön is aktív részese lenne a sikertörténetünknek? Mi rendelkezünk azzal a feladattal,
amely felkeltheti az érdeklődését, illik Önhöz, és kihívást jelent az Ön számára.

Celldömölkön már több mint 20 éve dinamikusan növekvő, német középvállalat csapatának
bővítése céljából keres munkatársat az alábbi pozícióra:

KÖNYVELŐ

A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK:

AMIT KÉRÜNK:

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:

AMIT KÍNÁLUNK:

JELENTKEZÉS MÓDJA:
PVS-Hungary Kft. 
Építők útja 8/a 
H-9500 Celldömölk 
www.pvs-plastics.net 

Érdekes kihívást kínálunk Önnek egy növekvő piacon. Ha szakmailag és személyesen is
tökéletesen illeszkedik a PVS elvárásaihoz, akkor meg kell ismerkednünk egymással. Küldje el
jelentkezését a �zetési elképzelésének és a lehető legkorábbi belépési idejének megadásával a
info.hu@pvs-plastics.net címre.

Telefonon: +36 95 52 55 12

Itt jelentkezik

Örömmel várjuk jelentkezését!

Teljes körű könyvelés elvégzése●

Adóbevallások, adatszolgáltatások, statisztikák elkészítése és beadása●

Adófolyószámlák ellenőrzése●

Éves beszámoló elkészítésében való részvétel●

Könyvvizsgálóval, hatóságokkal való együttműködés●

Gazdasági vezető munkájának támogatása●

Min. 3 éves termelő cégnél szerzett releváns tapasztalat●

SAP vagy egyéb ERP rendszerben szerzett tapasztalat●

Naprakész számviteli és adózási ismeretek ●

Önálló és precíz munkavégzés●

Nyitott, határozott, proaktív személyiség●

Csapatszellem●

Mérlegképes regisztráció●

Középfokú angol vagy német nyelvtudás●

Cafetéria (már a próbaidő alatt is)●

Ingyenes céges buszjárat vagy 100%-os munkába járási támogatás●

Rezsi támogatás●

Hosszú távú munkalehetőség●

Nemzetközi cég●

Jó munkahelyi légkör●

Fejlődési lehetőség●
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