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Designation 

 
Financial Accountant  

  

Workplace 
location 

Kecskemét, Hungary 

  

About Flisom Flisom is a Swiss technology company, that makes ultra-thin, light-weight and flexible solar 
films which are transforming how the world uses energy. With its state-of-the-art patented 
technology, Flisom delivers cutting edge solutions that enable businesses globally, to 
seamlessly transition to renewables – a win-win for our customers and our planet. 

Flisom is setting up its first large scale manufacturing plant in Kecskemet and is looking to 
hire talented and highly motivated people who would like to help us build a company that 
can leave a positive impact on the world. If you are someone who loves to solve challenges 
and is excited about working in a young, fast paced and future-focused company, we would 
love to hear from you. Flisom offers fast-tracked growth and learning opportunities, an 
inclusive, international and startup-like work environment and the platform to truly make an 
impact on the world. To know more about us and what we do, visit our website 
at  www.flisom.com 

 

Responsibilities 
 

 

 

 

 

 

 

 Manage accounting (preparation and controlling of invoices) including tax payments 
together with external bookkeeping company and prepare financial statements as well 
as financial reports and analysis to help improve operations for the location in 
Kecskemet  

 Prepare and execute monthly and quarterly closings 

 Manage internal audits and ensure compliance with external and internal regulations 
and guidlines 

 Interaction with banks and suppliers 

 Procurement support: getting quotations from supplier, internal owner for the 
documentation and approval process 

 

 

Education and 
Experience 
required 
 

 

 

 

 

Work 
Conditions              

 Minimum 5 years of experience in the finance function, preferably in bookkeeping but 
with exposure to end to end finance process   

 Proficient in Hungarian bookkeeping and regulations  

 Knowledge of ERP Systems 

 Previous experience in a manufacturing environment would be a plus 

 The candidate should have previously worked in a multi-cultural environment 

 Excellent written, oral and interpersonal communication skills in English. Knowledge of 
German would be a plus 
 

 Being hands on with work 

 Work in an office environment, but travel may be necessary based on work 
requirements 

  

Start As soon as possible or upon agreement. 

  

Contact Please send your complete application (motivation letter, curriculum vitae (CV), job 
references etc.) to jobs@flisom.ch. Should you have questions, please refer them to the 
Manager Human Resources & Office Administration Mr. Besnik Demolli via e-mail: 
besnik.demolli@flisom.ch, or Tel: +41 (44) 824 30 80. 

http://www.flisom.com/
http://www.flisom.com/
mailto:jobs@flisom.ch
mailto:besnik.demolli@flisom.ch
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Pozíció 

 
 
 
 
 
 
Pénzügyi Könyvelő 

  

Munkahely 
elhelyezkedése 

Kecskemét, Magyarország 

  

A Flisomról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Flisom egy svájci technológiai vállalat, amely ultra vékony, könnyű és rugalmas 
vékonyfilm napelemeket gyárt, amelyek átalakítják, ahogy a világ az energiát használja. 
A legmodernebb, szabadalmaztatott technológiájával a Flisom élvonalbeli 
megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik az egész világon a vállalkozások számára 
a megújuló energiákra történő zökkenőmentes átállást – ami az ügyfeleink és a 
bolygónk számára is rendkívül előnyös. 

A Flisom Kecskeméten indítja első nagyméretű gyártóüzemét. A gyár üzemeltetésére 
tehetséges és nagyon motivált kollégákat keresünk, akik szeretnének részt venni egy 
olyan vállalkozás felépítésében, amely pozitív hatást gyakorolhat a világra. Örömmel 
várjuk jelentkezésed, ha szereted a kihívásokat, szívesen dolgoznál egy fiatal, gyors 
tempójú és jövőorientált csapatban. A Flisom nyomon követhetű gyors növekedést és 
tanulási lehetőségeket kínál egy befogadó, nemzetközi startup jellegű 
munkakörnyezetben, mely lehetőséget teremt a világ valódi befolyásolására. Ha többet 
szeretnél tudni rólunk és arról, amit csinálunk, látogass el weboldalunkra: 
www.flisom.com 

Feladatok 
 

 A könyvelés (a számlák elkészítése és ellenőrzése) és adófizetés ügyintézése a 
külső könyvelő társasággal együttműködve 

 Pénzügyi kimutatások, jelentéseket készítése és elemzése a kecskeméti telephely 
fejlesztésének érdekében 

 Havi és negyedéves zárások előkészítése és végrehajtása 

 Belső ellenőrzések végrehajtása, a külső és belső szabályok, valamint 
iránymutatások betartásának biztosítása 

 Együttműködés a bankokkal és a beszállítókkal 

 A beszerzés támogatása: szállítói árajánlatok, belső dokumentumok beszerzése a 
jóváhagyási folyamathoz 

Elvárások 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legalább 5 éves tapasztalat a pénzügyi feladatok ellátásában, lehetőleg a 
könyvelés területén, de a teljes pénzügyi feladatkör átlátásával 

 A magyar könyvelési előírásokban és a szabályokban való jártasság 

 ERP rendszerek ismerete 

 Előnyt jelent a gyártási környezetben szerzett tapasztalat 

 Multikulturális környezetben szerzett munkatapasztalat szükséges 

 Kiváló írásbeli, szóbeli és interperszonális kommunikációs készség angolul (előny 
a német nyelvtudás) 

Munkakörülmények  Gyakorlatias munkavégzés 

 Irodai környezetben végzett munka, de munkától függően utazásra is szükség 
lehet 

 

Munkakezdés Azonnali munkakezdés vagy megállapodás alapján. 

  
Kapcsolattartó Kérjük, küldje el teljes jelentkezését (motivációs levél, önéletrajz) a jobs@flisom.ch e-

mail címre. Ha kérdése lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Besnik Demolli, 
Humánerőforrás és adminisztrációs vezetővel, e-mailben: besnik.demolli@flisom.ch, 
Tel. +41 44 824 30 80 
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