MUNKAADÓI INTERJÚ A

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ezen a pályán az tud jól boldogulni, aki remekül
elsajátította az alapokat, és kiválóan tudja alkalmazni a
gyakorlatban.”
Az interjút adta:
Beosztása:

U. Elemér
Mérlegképes könyvelő

Cég profilja: Számvitel, könyvelés- és adótanácsadás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 45 év
1. Mióta tevékenykedik mérlegképes könyvelőként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Harminc éve dolgozom ebben a munkakörben. Azért választottam ezt a szakmát, mert nagy
potenciált láttam benne ugyanis könyvelőkre mindig is szükség lesz, és a jó szakemberek
tudását megbecsülik. A végzettségemet is ebből az elhatározásból szereztem meg a Pénzügyi
és Számviteli Főiskolán. Korábban állami vállalatoknál dolgoztam és magyarországi székhelyű
külföldi cégeknél majd 1996-ban saját vállalkozást alapítottam.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cége?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég profilja az adótanácsadás, a számvitel és a könyvelés. Jelenleg egyedül dolgozom a
cégben, de ez könyvelők esetében egyáltalán nem szokatlan. Korábban jó ideig irányítottam a
több tagból álló csapatomat, így van tapasztalatom abban is, milyen az, amikor több könyvelőt
kell irányítani.
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3. Milyen módszereket használnak a mérlegképes könyvelők
kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Egyelőre nem tervezem ennek az egyszemélyes kft-nek a bővítését, de emlékszem, ahogy
anno kiválasztották a munkatársaimat. Internetes portálokon adtak fel hirdetést, és a beérkezett
önéletrajzok alapján behívták a jelölteket.
A személyes beszélgetés és a jelölt szakmai tapasztalatán kívül alkalmanként tesztet is
csináltattak velük, hogy felmérjék a jelentkezők precizitását és a szabályok ismeretét.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Úgy gondolom, hogy ez a foglalkozás kimondottan jó lehet egy megváltozott munkaképességű
személy számára, hiszen irodai munkáról van szó. Egy cég szempontjából mindenképp
érdemes megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatni, mert kedvezőbbek a
járulékfizetési feltételek, emellett pedig nem elhanyagolható szempont, hogy jó érzéssel tölti el
az ember szívét, hogy segítséget nyújthat azzal, hogy munkát biztosít.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Az én esetemben nem változik a dolgozók összetétele.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ezen a pályán az tud jól boldogulni, aki remekül elsajátította az alapokat, és kiválóan tudja
alkalmazni a gyakorlatban. Bár ez a hivatás nagyon száraznak tűnhet a kívülállók számára, de
az a szépsége, hogy a szigorú szabályokat éles ésszel kell megfelelően kombinálni azért, hogy
az ügyfél a lehető legjobbat hozhassa ki a cégéből.
7. Van-e tipikus karrierút a mérlegképes könyvelő pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzésével a főkönyvi könyvvizsgáló és a
számviteli ügyintéző munkakör is betölthető. Innen a jó szakember főkönyvelői pozícióba
kerülhet, majd gazdasági vezetővé válhat. Ez a karrierút természetesen a nagyvállalatokra
jellemző, kisebb cégnél alig van lehetőség a továbblépésre.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mindenképpen ajánlom ezt a szakmát azoknak a fiataloknak, akik nem ijednek meg a számolós
feladatoktól, szívesen dolgoznak egyedül és képesek jól beosztani az idejüket. Könyvelőkre
mindig szükség lesz ráadásul, aki tisztességesen dolgozik, az remekül boldogul és jól meg tud
élni a fizetéséből.
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