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Jsme středně velká, dynamicky se rozvíjející zahraniční společnost
působící v oblasti logistiky a výroby.
Do našeho týmu hledáme vhodného kandidáta/tku na níže uvedenou pozici:

Finanční účetní senior
Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•

přímá zodpovědnost za vedení účetnictví samostatné divize a související účtování podle české
legislativy
zodpovědnost za vedení skladů a skladových zásob
vytváření měsíčních reportů
příprava podkladů pro DPH
případný zástup za hlavní účetní a sestavení a kontrola DPH přiznání
příprava podkladů a ad hoc analýzy pro vedení společnosti
odsouhlasení a porovnání lokálního účetního systému a us gaap pro danou divizi

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ či SŠ vzdělání ekonomického směru
minimálně 2 roky praxe v účetnictví
znalost metodiky účtování v podvojném účetnictví
orientace v účetní a daňové legislativě – především znalost DPH v oblasti obchodování v rámci EU
středně pokročilá znalost angličtiny – denní komunikace se zahraničím
uživatelskou znalost PC (MS Word, MS Outlook); pokročilé znalosti MS Excel výhodou
Zkušnost s ERP systémem
analytické, statistické, logické myšlení a orientace na detail
vysoké pracovní nasazení
ochotu učit se novým věcem
dobré organizační a komunikační dovednosti
pracovní doba office hours

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krásně prožitou dovolenou po dobu 25 dnů.
Po dobu 3 měsíců, kdy se navzájem budeme testovat dostanete v součtu 10 000 Kč jako bonus za
nástup.
Pokud nejste fanda vaření, je zde možnost si objednat oběd, který za Vámi přijede až do firmy.
Zároveň Vám na obědy přispějeme v podobě stravenkového paušálu.
Možnost využití home office po zaučení.
Jste dárcem krve? Odměníme Vás za to.
Možnost využít zvýhodněný mobilní tarif, který je speciálně nastaven pro naše zaměstnance.
Jakmile v naší společnosti odpracujete 3,5 či 10 let, budete za to náležitě odměněni.
Běháte, hrajete badminton, bowling či jiný sport na závodní úrovni? Přispějeme Vám na sportovní
aktivity při prezentaci firmy.

Flex International s.r.o.
Starocernska 226
Černá za Bory
530 02 Pardubice

•

Na stmelování týmu nezapomínáme a proto pořádáme pravidelné
teambuildingové aktivity.

Nástup: Ihned / leden 2022
Místo výkonu práce: Pardubice, Staročernská 226, Černá za Bory
Pracovní smlouva: PP na dobu neurčitou
Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás písemně na e-mailovou adresu
kariera.pce@flex.com , popř. telefonicky na čísle 466 685 722.
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