
 

 

 

 

 

 

A Viador Átrium tervezőiroda a stratégiai folyamatai fejlesztése céljából 

Üzleti elemző (műszaki terület) 

munkatársat keres. 

 

Az Üzleti elemző fontos összekötő kapocs a tervező iroda stratégiai vezetését és szervezetését, 

valamint az operatív folyamatait ellátó munkatársak között. Az ügyvezetővel együtt dolgozva segíti 

az iroda hatékonyságának növelését, valamint az ügyfelek még magasabb színvonalú 

kiszolgálásának megvalósítását. 

 

Feladatok: 

- az ügyvezető munkájának támogatása (nyilvántartások, elemzések, beszámolók)  

- üzleti tárgyalásokon való részvétel, azokra felkészülés  

- üzleti, pénzügyi kimutatások készítése, adatok elemzése, következtetések levonása  

- az iroda projektjeinek nyomon követése  

- pályázati anyagok koordinálása, azok megírásában, összeállításában való részvétel 

- együttműködés a cég különböző területeinek munkatársaival  

- az iroda számlázási és elszámolási folyamatainak felügyelete, menedzselése 

- alvállalkozói pro-forma szerződések elkészítése  

- ERP rendszer superuser 

 
Elvárások: 

 

- felsőfokú gazdasági vagy műszaki menedzser végzettség  

- 1-3 év tapasztalat projektek koordinációjában, riportok összeállításában, pénzügyi 

feladatok ellátásában vagy hasonló munkakörben 

- ügyfélkezelésben, ügyfélkommunikációban szerzett tapasztalat 

- erős MS Excel tudás  

- jó kommunikációs és szervezőkészség  

- megoldás orientált személyiség 

- képes rendszerben és folyamatokban gondolkodni, valamint azok hatékonyságát 

növelni 

- tapasztalat üzleti, megbízási szerződések elkészítésében, azok menedzselésében 

Irodánkat 2008-ban azzal a céllal alapítottuk, hogy az épített 

környezetet alakító folyamatokban magas színvonalú munkánkkal 

részt vegyünk, valamint hogy rugalmasan elégítsük ki a 

környezetalakításban részt vevő szereplők komplex igényeit. így az 

irodánk által nyújtott szolgáltatások nem csupán a projekt menedzseri,  

épületgépészeti építészeti vagy generáltervezésre korlátozódnak: az 

épített környezet alkotóelemeit életciklusuk során az első gondolattól 

az üzemeltetési kérdésekig átfogóan kísérjük végig.  



- proaktív/önálló személyiség, aki nyitott a tanulásra  

- tárgyalóképes angol nyelvtudás  

- B kategóriás jogosítvány 

 
 

Amit kínálunk: 

- tanulás, fejlődés, szakmai előrelépés a céggel  együtt 

- az ügyvezető „jobb keze”; lehetőség az iroda napi életének, működésének stratégiai 

szintű átlátására, annak fejlesztésére 

- versenyképes juttatás 

- profi, szakmailag igényes , fiatalos csapat 

- változatos, sokrétű munka 

- munkavégzés a XIV. kerületben jól megközelíthető és modern környezetben 

 
Jelentkezés az állásra:  

Amennyiben pozíciónk elnyerte tetszését, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát a következő 

email címre küldje el: karrier@viadoratrium.hu  
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