Senior účetní//Hlavní účetní
Máš zkušenosti s kompletním zpracováním účetnictví? Orientuješ se v Českém a ideálně i
Evropském daňovém systému? Baví Tě vést tým a jsi připraven(a) předávat své know-how z
oboru a rozvíjet tak tým juniorních účetní? Pokud odpovídáš “ano” a rád(a) by ses stal(a)
součástí přátelského kolektivu v mezinárodní e-commerce firmě se specializovaným
sportovním oblečením a vybavením, jsi člověk, kterého hledáme.
Co Tě čeká:
●

Vedení účetnictví od A do Z pro mezinárodní firmu s ročním obratem 1 mld. CZK

●

Controlling: pravidelné měsíční uzávěrky a kontrola správnosti zpracování účetních
operací

●

Nastavování procesů: tvorba směrnic, pracovních postupů a zefektivnění procesů
účetního oddělení

●

Příprava daňových přiznání: DPH, KH a SH, DPPO, silniční daň a další

●

Spolupráce na ročním auditu: konsolidace podkladů a spolupráce s auditory

●

Podpora firemní expanze na zahraniční trhy z hlediska daní: nastavení procesů v nové
zemi ve spolupráci s externím daňovými poradci, auditory a finančními institucemi

●

Rozvoj osmičlenného týmu juniorních účetních: pravidelné 1:1 rozvojové online
setkání

Jak si Tě představujeme:
●

Těšíš se ze samostatné účetní činnosti, stejně jako z rozvoje vlastního týmu

●

Baví Tě hledat řešení na složité účetní případy a ve spolupráci se zahraničními kolegy
(a poradci) nastavovat a kontrolovat procesy při expanzi na další trhy

●

Orientuješ se v českých účetních standardech a daňových zákonech

●

Máš zkušenost s ERP SAP Business (nebo podobným) systémem

●

Vzhledem k expanzi je velkou výhodou praktická zkušenost s celním řízením a
Intrastatem

●

MS office (excel) a domluvíš se anglicky

Můžeš se těšit na:
●

Práci na hlavní pracovní poměr: finanční ohodnocení v rozmezí 45 - 65k (dle
zkušeností)

●

Flexibilní pracovní dobu: máš svobodu pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Účetní
oddělení sídlí v Brně a je na Tobě, zda se rozhodneš pracovat v kanceláří denně, nebo
např. jednou za měsíc společně s celým týmem

●

●

Členství ve firemním VIP klubu: sleva na ve všech našich eshopech (11Teamsports,
Top4Running, Top4Fitness, Top4Football, TINT) a vstupy na partnerské sportovní
akce
Neformální firemní kulturu atmosféru a přátelskou atmosféru v mladém a sportovně
orientovaném kolektivu rychle rostoucí e-commerce firmy

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli nám své CV případně LinkedIn profil a napiš nám, proč by Tě
s námi bavilo spolu-pracovat. To vše na email maria.moravcikova@top4sport.com. Máš-li
jakékoliv dotazy, ozvi se nám a my Ti rádi odpovíme.

