
 
A Gabonakutató Nonprofit Kft., mely gabonafélék, ipari és alternatív növények 
fajtanemesítésével, kutatásával, valamint vetőmagtermesztéssel és –
forgalmazással foglalkozik, hosszú távra keres gyakorlattal rendelkező, 
elkötelezett munkatársat az alábbi munkakörbe: 
 

 
Belső ellenőr 

Főbb feladatok, munkák:  

• Belső folyamatok ellenőrzése (kiemelten: értékesítés és marketing, ügyfél finanszírozás, 
nagykereskedelmi készletfinanszírozás, forrás gazdálkodás, kockázat kezelés, kiszervezett 
tevékenységek, pénzmosás és csalás megelőzés) 

• A vizsgált területeket/folyamatokat érintően a kockázatok, hiányosságok felismerése, feltárása, 
javaslatok megfogalmazása 

• Management riportok, jelentések készítése 
• Jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működés elősegítése és ellenőrzése 
• A társaság éves – kockázat elemzéssel alátámasztott - ellenőrzési tervének elkészítése, jóváhagyásra a 

felügyelő bizottság elé terjesztése. 
• Évente felülvizsgálja a belső ellenőrzési tevékenység végrehajtását szabályozó belső ellenőrzési 

szabályzatot. 
• A vizsgálati jelentések elkészültével az ellenőrzés tapasztalatainak összegzése, realizálási, döntés 

előkészítő javaslatok megfogalmazása. 
• Beszámolás az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak a vizsgálatok során szerzett tapasztalatokról, 

a megtett intézkedésekről. 
• Információszolgáltatás a felügyelő bizottságnak, az ügyvezető igazgatónak, a könyvvizsgálónak, a 

tulajdonosnak. 
• Vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kiépítését, 

működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. 
• Működtet olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és 

javaslatok alapján készült intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti. 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

• Felsőfokú közgazdasági/jogi/pénzügyi végzettség 
• MS Office felhasználói szintű ismeret 
• Strukturált, logikus gondolkodásmód 
• Rendszer-, folyamat- és kontrollszemlélet 
• Nagyfokú pontosság, precizitás 
• Önállóság, jó problémamegoldó képesség 
• Megbízhatóság, határozottság 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

o Nyelvtudás 

Amit kínálunk:  

o Stabil, megbízható munkaviszony 



o Versenyképes jövedelem, cafeteria rendszer 

Szükséges tapasztalat: 

• min. 2 éves szakmai tapasztalat 

Munkavégzés helye: 

Gabonakutató székhelye, Szeged, Alsó-kikötő sor 9. 

Jelentkezési határidő: 2020. 03. 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a kiválasztást követően azonnal betölthető 
 
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, akkor várjuk részletes fényképes szakmai önéletrajzát fizetési 
igénye megjelölésével (jolan.torok@gabonakutato.hu e-mail címre)  
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