O nás
Společnost Accace má svoje kořeny ve střední a východní Evropě. Její zakladatelé si stanovili za cíl
nabízet klientům profesionální poradenské služby za rozumné ceny. Během uplynulých let svého
působení se Accace stala jednou z nejdynamičtěji rostoucích outsourcingových a poradenských firem
v regionu.

Do našeho týmu v Brně hledáme JUNIOR ÚČETNÍ – dlouhodobá brigáda 2 dny týdně
Nástup:

ihned / dohodou

Druh pracovního poměru:

pracovní poměr kratší – docházka minimálně 2 dny v týdnu
práce osm hodin v čase mezi 8-17 h

Tvoje pracovní náplň bude:


samostatné účtování opakujících se a rutinních účetních operací (přijaté a vystavené faktury,
bankovní výpisy, pokladní doklady a dalších účetní operace) našich klientů působících na českém
trhu;



příprava základních podkladů pro měsíční reporting, DPH a závěrkové práce;



příprava platebních příkazů pro klienty;



příprava dokumentů pro daňové kontroly;



komunikace s klienty (ne na poradenské úrovni);



spolupráce s ostatními členy týmu.

Tvůj profil:


VŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením, SŠ vzdělání s maturitou, VOŠ;



předchozí zkušenosti se zpracováním účetnictví v rámci brigád/praxe výhodou, nikoli podmínkou
(pozice je vhodná i pro absolventy; akceptujeme praxi formou brigády či při studiu);



základní znalosti účetních postupů, orientace v problematice;



znalost anglického jazyka na mírně pokročilé úrovni, další jazyk(y) výhodou;



zkušenosti a znalosti účetních ekonomických SW výhodou;



znalost produktů MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) na uživatelské úrovni;



ochota učit se novým věcem, flexibilita.

Nabízíme:


výrazný odborný i osobnostní růst, získání zkušeností s prací na zajímavých projektech,



příjemné a moderní pracovní prostředí v kolektivu s profesionálním přístupem a odborným
zázemím rozvíjející se mezinárodní společnosti,



odpovídající platové ohodnocení a balíček benefitů, (např. roční bonus, 4 placené sick days,
stravenky, občerstvení, vzdělávání, cestovní pojištění, teambuilding, přátelské pracovní
prostředí...)

Pokud tě tato pozice oslovila, prosím neváhej a zašli co nejdříve tvůj životopis na email:
vera.purketova@accace.com. Accace Outsourcing, s.r.o. Vídeňská 63, 639 00 Brno.
Těšíme se na spolupráci!

