VÝROBNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ SE SPECIALIZUJE NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ S VYSOKÝM
STUPNĚM DOPROVODNÝCH SLUŽEB, V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁ VHODNÉHO ZAMĚSTNACE
NA POZICI:

Senior účetní / účetní metodik
Náplň práce:
∙ zodpovídá za komplexní vedení účetnictví a daňové agendy společnosti
∙ zodpovídá za zpracování měsíčních a ročních závěrek a inventarizace účtů
∙ zodpovídá za daňová přiznání a včasnou úhradu závazků vůči státním institucím
∙ kontroluje správnost DPH, KH, SH, statistických výkazů
∙ provádí rozúčtování interních dokladů v rámci měsíční uzávěrky
∙ zodpovídá za řízení oběhu účetních dokladů
∙ průběžně kontroluje a dbá na údržbu účetních dat dle platné legislativy a interních účetních směrnic
∙ nastavuje funkční kontrolní mechanismy
∙ komunikuje s finančním úřadem, auditorem a daňovým poradcem
Nabízíme:
∙ zajímavou práci v zázemí stabilní a prosperující společnosti
∙ možnost profesního růstu a vzdělávání
∙ atraktivní mzdové ohodnocení odpovídající praxi a výkonu
∙ mnoho zaměstnaneckých benefitů jako např. 20 dní dovolené + 5 dní volna navíc
∙ 1 den sickday, dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění po zkušební době,
benefit kartu a mnoho dalších benefitů
∙ pracovní dobu 37,5 hod./týden
∙ notebook, služební mobil i pro soukromé hovory, možnost home office
∙ zaučíme Vás v přátelském kolektivu našeho ekonomického oddělení
Požadujeme:
∙ VŠ/SŠ ekonomického směru
∙ praxi na obdobné pozici minimálně 5 let, ve výrobní společnosti výhodou
∙ velmi dobrou znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky
∙ znalost výrobní a skladové problematiky výhodou
∙ pokročilou znalost práce na PC ‐ MS Office, především Excel
∙ ŘP sk. B
∙ pečlivost, loajalita, flexibilita, samostatnost, spolehlivost, proaktivní přístup
∙ schopnost systematicky a konstruktivně řešit úkoly
Požadovaný termín nástupu: ihned nebo dohodou
Pokud máte zájem zúčastnit se výběrového řízení na výše uvedenou pozici, prosím zašlete svůj životopis
na níže uvedenou emailovou adresu. Pro více informací kontaktuje HR oddělení.
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