
   

 

 

 

 Ha dolgoztál már 1-2 évet kontrollerként és ennek megfelelő felsőfokú 

végzettséged van; 

 Ha szereted a gyártási, termelési környezetet; 

 Ha szeretnél a kollégákkal rendszeresen angol nyelven kommunikálni; 

 Ha dolgoztál már SAP-val; 

 Ha nem zavar, hogy közvetlen szakmai felettesedet általában csak telefonon vagy 

e-mailben éred el, mert egy másik országban dolgozik; 

 Ha szívesen utazol időnként, pár napra külföldre; 

 Ha szívesen vállalsz a munkádért személyes felelősséget; 

 Ha fontos számodra, hogy olyan cégben dolgozz, ami világszínvonalú 

terméket állít elő; 

 Ha fontos Neked a környezettudatos szemlélet; 

 Ha szívesen dolgozol fiatal csapatban, családias/támogató légkörben; 

 Ha bírod a skandináv multi légkört; 

 Ha szereted az olyan céget, ahol szeretnék, hogy jól érezd magad, ezért orvosi 

vizsgálatot, edzési lehetőségeket biztosítanak; 

 Ha szívesen dolgozol Tapolcán, a Balatonhoz közel; 

 Ha nyitott vagy új ismeretek befogadására, fejlődési lehetőségekre; 

 és ha szeretnéd a karrieredet jó pályára helyezni, 

nézd meg gyorsan, a munkakör alábbi részleteit, és JELENTKEZZ, 

a dán tulajdonú, kőzetgyapot szigetelőanyagok előállításában világelső ROCKWOOL 

CSOPORT tapolcai gyárába,  

 

GYÁRI KONTROLLER-nek 

 

 

 



   

 

 

 

 

A leendő gyári kontroller legfőbb feladatai: 

 

 havi és negyedévi riportok készítése a változó költségekről (VPC) 

 az eltérések elemzése, és termelés hatékonysági számítások készítése 

 a sztenderd költségek naprakészen tartása az SAP-ban 

 a leányvállalatok közötti átvételi árak elemzése 

 a terv és a költségvetéskészítési folyamat támogatása, az akciótervek és a szabályok 

koordinálása 

 havi és negyedévi riportok készítése a gyári eredményekről a központ számára 

 havi és negyedévi riportok készítése minden gyár karbantartási költségeiről és a 

tényleges alakulásának figyelemmel kísérése 

 a szervezet kockázatainak, lehetőségeink feltárására kontrolling eszközökkel, és 

ezekre vonatkozó javaslattétel 

 

A vezetés erősen támaszkodik a kontrolling funkcióra, a kontrolling jelentésekre a 

termelés fejlesztésében és a hatékonyság növelésben, egyszóval egy fontos 

munkakörben fogsz dolgozni! 

 

Ha kérdésed van, hívj (20-405-5301), megválaszoljuk, nemcsak most, hanem az 

egész kiválasztási folyamat során. Küldd el a CV-det a 

sooslakos.katalin@deltasource.hu e-mail címre! 


