Chcete se stát součástí české společnosti s více než 20letou zkušeností v laboratorních technologiích? Chcete se
podílet na zpracování čísel, které nejvíce napoví, jak si naše společnost vede na trhu?
Staňte se hlavní tváří našeho účetního týmu, do kterého hledáme posilu na pozici Hlavní účetní.

Jaká bude vaše role:






Budete kompletně vést účetnictví naší společnosti,
Budete zodpovědný/á za zpracování výkazů, závěrek a daňových přiznání,
Budete reportovat vedení společnosti a komunikovat s příslušnými orgány státní správy,
Budete spolupracovat s auditory a budete zodpovědný/á za průběh auditu,
Budete pracovat s čísly, takže se Vám bude hodit přesnost, diskrétnost a samostatnost.

Bez čeho se neobejdete a co naopak oceníme?









Hledáme nutně parťáka s týmovým duchem a odvahou převzít zodpovědnost za malý
účetní tým,
Uvítáme samostatného člověka s dobrým ekonomickým myšlením a smyslem pro
zodpovědnost a preciznost,
Dobrá znalost balíčku MS Office se Vám bude hodit,
Výborně si poradit se znalostí daňových předpisů (DPH, daň z příjmu),
Když budete znát CRM Helios Green, tak vás budeme na rukou nosit,
Minimálně SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru,
Zkušenosti z obdobné pozice jsou jistě výhodou, nikoli však podmínkou,
Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odborného textu a komunikace
v písemné podobě.

Na co se u nás můžete těšit?







Na spoustu prostoru učit se nové věci,
Na motivační mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti pozice,
Na spolupráci na dobu neurčitou,
Zázemí stabilní české společnosti,
Čeká Vás příspěvek na stravování, firemní akce a po odpracovaných letech i dovolená
navíc.
Když si nebudete vědět s něčím rady, máte podporu na účetním oddělení v mateřské
společnosti!

Chcete se dozvědět o pozici více? Pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na LinkedIn profil a pár
řádků (motivační dopis). Ozveme se Vám a domluvíme se na osobním setkání.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní životopis na kontaktní adresu, příp. se
obraťte na kontaktní osobu:
Lucie Kubeková, tel. 774703774, e-mail: kubekova@testlinecd.com

