Společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s r.o. rozšiřuje svůj tým Regionálního
finančního Share Service Centra v Praze a přijme spolupracovníky/nice na pozici:

Účetní pro Německo
Náplň práce:
pro oblast AP

► Zodpovědnost za dané účetní procesy pro německé pobočky, zpracování příchozích faktur, zadávání
nových dodavatelů, příprava týdenních plateb, kontrola otevřených položek, zúčtování
vnitropodnikových závazků

pro oblast AR

► Zodpovědnost za dané účetní procesy pro německé pobočky, vystavování odchozích faktur, zadávání
nových odběratelů, každodenní kontrola účetní knihy dlužníků a inkasních plateb ve spolupráci se
zaměstnanci back-office, komunikace s odběrateli, zasílání upomínek, zúčtování vnitropodnikových
pohledávek

pro oblast GL

Zodpovědnost za dané účetní procesy pro německé pobočky týkající se GL
Příprava reportů a roční účetní závěrky, podpora interních/externích auditů
Dokončení měsíčních rozvah: WIP a banka, pokladní a mezipodnikové účty
Měsíční inventarizace rozvahových účtů, účtování dohadů, majetku, mezd, docházky, daňové agendy,
interních dokladů, bonusů
► Podpora Finančního kontrolora ve všech formách
►
►
►
►

Požadujeme:
► Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru
► 2 roky praxe v účetnictví (oblast služeb, obchodu či průmyslu výhodou) pro oblast AP a AR, 3-4 rok
praxe pro oblast GL
► Aktivní znalost německého jazyka
► PC velmi dobrá znalost (Word, Excel)
► Velmi dobré organizační a metodické schopnosti, schopnost plnit krátkodobé termíny
► Schopnost samostatné a týmové práce

Nabízíme:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Zázemí úspěšné mezinárodní společnosti a účast na zajímavých projektech pro prestižní klienty v oboru
Práci na plný pracovní úvazek,
Práce v příjemném kolektivu
Stravenky 120,-Kč/den
Cafeteria až 12.000,-Kč/rok
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění 450,-Kč/měsíčně
5 týdnů dovolené
3 sick days na kalendářní rok
Možnost využití nadstandardní zdravotní péče
Podpora při profesním vzdělávání (cizí jazyk, školení)
MultiSport karta
Místo výkonu práce: Praha

► Nástup : dle dohody, ihned
(pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok s předpokladem prodloužení)

