Do našeho týmu mladých lidí, kteří žijí sportem, hledáme nového kolegu/kolegyni do naší
divize Top4Sport na pozici:

Junior účetní
Co tě čeká? Jaké budou tvé hlavní zodpovědnosti?
●
●
●
●

Účtování přijatých i vydaných faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů i
majetku
Kontrola správnosti úč. dokladů a příprava podkladů pro přiznání (DPH, DPPO,..)
Spolupráce v rámci našeho týmu – obchodníci, IT specialisté – při nastavování
systému a udržování /správnosti (ERP systém SAP Business One)
Spolutvorba přípravy roční závěrky a auditu

Co my čekáme od tebe
●
●
●
●
●
●
●

Aktivní přístup k řešení problémů a týmového ducha
Spolehlivost a pečlivý přístup
Samostatnost. Prostor je téměř neomezený. Každý den budeš mít možnost
ukázat, co v tobě je
Dobrou úroveň práce s PC, převážně Excel
Ekonomické vzdělání a praxi v oblasti účetnictví a daní výhodou
Znalosti českých (příp. i zahraničních) účetních standardů je výhodou
Komunikativní znalost anglického jazyka (jsme mezinárodní společnost občasná komunikace s kolegy)

Co ti jsme schopni nabídnout
●
●
●
●
●
●
●
●

Práci na hlavní pracovní poměr - práci na plný úvazek
Možnost růstu a seberealizace
Flexibilní časová doba
Zázemí v Brně na Lazaretní, na home office v této době jsme připraveni
Práci v mezinárodně fungující a rychle rostoucí společnosti
Systém firemního vzdělávání a účast na odborných školeních
Jedinečnou neformální kulturu a atmosféru, mladý a sportovně orientovaný kolektiv
Zaměstnanecké slevy ve všech našich e-shopech

V prvním půl roce se naučíš:
●
●
●
●
●

Jak fungujeme s našimi dodavateli
Používat SAP business One případně další systémy, které využíváme
Pracovat s většími objemy dat
Orientovat se v businessu, který děláme (e-commerce, B2B, prodejny)
Chápat souvislosti mezi nákupem a prodejem

Pokud tě nabídka zaujala, pošli nám své CV, Linkedin profil a napiš nám, proč by tě bavilo u
nás pracovat. To vše na email maria.moravcikova@top4sport.com. Pokud se chceš na
cokoliv zeptat, ozvi se nám a rádi odpovíme.

