
 

 

 
 

 
A CooperVision a világ egyik vezető lágy kontaktlencse gyártója, amely napi eldobható, kéthetes és havi 
kontaktlencsék teljes választékát gyártja. Az amerikai tulajdonú multinacionális vállalat a világon 
egyedülállóan, a legszélesebb termékportfólióval van jelen a kontaktlencse piacon, mintegy 100 országban. 
A magyarországi leányvállalat, a CooperVision CL Kft. 2005-ben alakult Gyálon, és több mint 1200 
munkavállalót foglalkoztat. Jelenleg az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat: 
 

 

TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVELŐ ÉS ELEMZŐ 
 
 
Feladatok: 
 

• Tárgyi eszközökkel kapcsolatos könyvelés, tervezés, elemzés 

• A tárgyi eszközök folyamatainak felügyelete és elszámoltathatósága, amelyek nem kizárólagos 

jelleggel magukban foglalják a tárgyi eszköz mozgásokat, pl. növekedéseket, csökkenéseket, 

kivezetéseket, selejtezéseket, átruházásokat, a tárgyi eszközök fizikai leltárának megszervezését 

és koordinálását, ellenőrzését és potenciális értékvesztést  

• Jelentések (PP&E Rollforward, CAPEX eszköz) időszerűségének és pontosságának biztosítása az 

US GAAP-nek megfelelően illetve a beruházási projektek havi költéseivel és az ezekhez tartozó 

cashflow-val kapcsolatos kimutatások készítése 

• Részvétel a CEA-k (beruházási kérelmek) előkészítésében a rögzített eszközpolitikákkal 

összhangban 

• Részvétel a beruházások éves költségvetési/ előrejelzési folyamatában 

• Az anyavállalati és a helyi auditok és könyvvizsgálat támogatása a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 

folyamatokban 

• A meglévő tárgyi eszközök, struktúrák és rendszerek illetve a beruházási projekt riportok áttekintése 

és folyamatos javítása 

• USGAAP és a magyar számviteli szabályoknak való megfelelés biztosítása 

• A számviteli zárásokhoz kapcsolódó feladatok határidőre történő végrehajtása vagy közreműködés 

a havi, negyedéves és éves zárások elkészítésében 

• Havi főkönyvi egyeztetések határidőre történő elkészítése 

• Napi szintű kapcsolattartás és támogatásnyújtás a társosztályok részére 

 

 
Elvárások: 

 

• Könyvelés / pénzügyek területen szerzett felsőfokú végzettség 

• Mérlegképes könyvelői végzettség 

• Tapasztalat a befektetett eszközök elszámolásával és/vagy kezelésével kapcsolatban az US GAAP 

/ SOX ellenőrzött környezetben 

• Folyékony angol nyelvtudás (mindennapi gyakorlati használat) 

• ERP (integrált vállalatirányítási rendszer) ismerete 

• Magasszintű MS Office ismeret- különös tekintettel az Excel táblázatkezelő 

• Rugalmas hozzáállás 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
Amit kínálunk: 
 

• Fejlődési és képzési lehetőségek 

• Változatos juttatási csomag 

• Stabil vállalati háttér, modern munkakörnyezet 

• Nemzetközi háttér 

• Hibrid munkavégzés 

• Baleset- és életbiztosítás 

• Munkába járás támogatása 

 
Munkavégzés helye: Gyál, ProLogis logisztikai park  
 


