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FOLYAMATSZERVEZŐ  
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

A 4SPEND egy szegedi pénzforgalmi startup, mely a pénzügyi informatika területén, 
egy új, izgalmas fizetési infrastruktúra alapjait fekteti le Magyarországon. Keressük 
csapattagunkat szegedi irodánkba:

A következő feladataid lesznek:
• Több szakterületet érintő, különböző méretű és összetettségű projektek/alprojek-

tek menedzselése;
• A szállítókkal, tanácsadókkal, szakértőkkel és kollégákkal való szoros együttműkö-

dés, munkájuk koordinálása; 
• A cég működésével kapcsolatos feladatok hatékonyságának növelése;
• Folyamatfejlesztési- és optimalizálási javaslatok kidolgozása, megvalósítása;
• A folyamatok, projektek dokumentációs előkészítése és ellenőrzése;
• A folyamatban lévő projektek átvilágítása és lezárása;
• Működésfejlesztési programok kidolgozása.

Amire mindenképpen szükséged lesz: 
• Felsőfokú végzettség (gazdasági végzettség előny);
• Projektmenedzsmentben szerzett 3-5 éves tapasztalat;
• Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban;
• Nyitottság a technológiai innovációk iránt;
• Rendszerszemlélet és képesség a feladatok priorizálására; 
• Folyamatokban való gondolkodás;
• Minimum B2 szintű aktív angol nyelvtudás;
• Analitikus gondolkodásmód és ügyfélközpontúság.
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A Wright-fivérek féle világelső repülés és a Neil Armstrong vezette holdraszállás között 
70 év sem telt el. Kevesebb, mint egy emberöltő alatt ilyen markáns fejlődést produkálni 
csak a legelhivatottabb szakemberek segítségével volt képes az emberiség. 
A 4SPEND-nél bár nem törünk bolygó-hódító babérokra, mégis úgy hisszük, hogy a fize-
tési megoldások piaca egy hasonlóan dinamikus változás előtt áll, mely új kihívásokat és 
lehetőségeket rejteget.
Szeretnénk ebben az átalakulási folyamatban szakmailag hiteles és meghatározó sze-
replő lenni. Hogy ezt elérhessük olyan csapattagokra van szükségünk, akik szakmájukat 
hivatásuknak is érzik, megkérdőjelezik a mainstream irányzatok létjogosultságát és ha-
tékonyságát, illetve képesek kitartó és kompromisszumkész közös munkát folytatni egy 
jól meghatározott cél elérésének érdekében. 

Jelentkezz hozzánk, ha egy fiatalos és ambíciózus szegedi csapat tagjaként szeretnél 
részt venni cégünk formálásában!
Nálunk a helyed, ha hosszútávú kibontakozási lehetőséget keresel.
Reméljük Veled együtt tehetjük meg azon kis lépéseket, melyek hatalmas ugrást jelent-
hetnek az emberiségnek!

Várunk csapatunkba!

A 4SPEND-ről bővebben:  
www.4spend.com

Jelentkezésedet e-mailben várjuk: 
hr@4spend.com

Kérdés esetén keress minket bizalommal.

Üdvözlettel, 
A 4SPEND csapata


