Felnőttek oktatása
A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium
a 2021/2022-es tanévre januári kezdéssel iskolarendszerű, esti tagozatos,
VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ
szakképzést hírdet
Az esti tagozaton heti 3 alkalommal van tanítás, így munka mellett is megszerezhető a
szakképesítés.
Helyszín: 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést?
Ha szeretnél Te lenni az a „jobb kéz”, aki nélkül szinte megáll az élet a cégnél, válaszd ezt a
képzést, és tudd meg, hogyan lehetsz egyszerre kiváló kommunikátor és precíz adminisztrátor,
s hogyan lehet a pénzügyi és ügyviteli szabályokat egy vállalkozás sikerének a szolgálatába
állítani!

Válaszd akkor is a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmát,









ha szívesen segítenéd új vállalkozások létrejöttét és már meglévők fejlesztését,
ha Te szeretnél lenni az a munkatárs, aki mindig átlátja a bevételek és kiadások
alakulását,
és érdekel, mi köze van mindennek a cashflow és a likviditás kifejezésekhez,
ha szakmai rendezvényeken is szívesen jelennél meg,
ha kedvet érzel, hogy egy vállalkozás üzleti terveit előkészítsd, projektjeit támogasd,
ha hiteles információkkal és jó tanácsokkal szeretnéd ellátni főnökeidet és kollégáidat
adó- és bank-ügyeikkel kapcsolatban,
ha ehhez a nyilvántartások és bevallások elkészítésének felelősségét is bátran
vállalnád,
valamint ha szívesen elsajátítanád a mások számára bonyolultnak tűnő irodai
szoftverek szakszerű használatát!

Mivel foglalkozik a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző?
Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, és közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében.
Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, amihez az iratokat, leveleket elkészíti, kezeli.
Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő és kimenő számlákról.
Szakmai útmutatással részt vesz a vállalkozás szabályzatainak és üzleti tervének
elkészítésében, a hitelezés és a pénzügyi tervezés előkészítésében. Költségszámítási,
leltározási, készletgazdálkodási és reprezentációs feladatokat lát el.
Kezeli a projektekhez és a munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó elektronikus iratokat. Részt
vesz a könyvelésben és az ellenőrzésben, valamint bevallásokat készít. Nyomon követi az
aktuális támogatási lehetőségeket.

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképzettséggel?
Elsősorban mikró-, kis- és középvállalkozásoknál (kkv-knál), termelő és szolgáltató
vállalatoknál, valamint államigazgatási intézményekben, de tovább lehet tanulni gazdasági
felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is lehet szerezni (pl. mérlegképes
könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember).

A Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképzettséggel betölthető
munkakörök:













Konferencia- és rendezvényszervező
Személyi asszisztens
Titkár(nő)
Általános irodai adminisztrátor
Gépíró, szövegszerkesztő
Adatrögzítő, kódoló
Könyvelő (analitikus)
Bérelszámoló
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
Készlet- és anyagnyilvántartó
Humánpolitikai adminisztrátor
Iratkezelő, irattáros

Jelentkezési határidő: 2022. január 21.
Váruk minden kedves jelentkezőt!
Érdeklődni Gloczné Behon Marianna szakmai igazgatóhelyettesnél lehet!
06/70-400-2649
behonmary@gmail.com

