Společnost Accace byla založena v roce 2006 a má více než 1700 klientů zejména v regionu
střední a východní Evropy. V České republice máme pobočky v Brně, Praze, Ostravě.
Poskytujeme služby v oblasti účetnictví (outsourcing), daňové a právní poradenství,
unikátní IT řešení s tímto spojené.

HLEDÁME
HR JUNIOR ADMIN ASSISTANT A JUNIOR MZDOVÁ ÚČETNÍ - pro absolventy VŠ
ekon.
Pozice je vhodná zejména pro čerstvé absolventy se zájmem o další odborný růst.

Co u nás budeš dělat?
*poskytovat HR administrativní podporu a spolupracovat v rámci týmu mzdových účetních,
*zpracovávat docházku zaměstnanců klientů, zadávat osobní data do mzdového účetního
programu, tisknout výplatní pásky,
*připravovat a spravovat mzdové reporty a statistiky,
*komunikovat elektronicky se státní správou a zdravotními pojišťovnami,
*připravovat pracovní smlouvy, vést osobní složky zaměstnanců
*spolupracovat s personalisty a manažery klientů,
*získávat nové zkušenosti, zajímat se o novinky v oblasti mzdového účetnictví, rozšiřovat si
znalosti.

Tvůj ideální profil:
*vysokoškolské vzdělání s ekonomickým zaměřením/ případně středoškolské ekonomické
vzdělání s alespoň krátkou praxí,
*základní teoretický přehled o personální a mzdové problematice, metodiky výpočtů
*výhodou praxe při studiu s prací ve mzdovém programu KS mzdy,
*znalost produktů MS Office (budeš zejména používat Excel - tabulky, vzorce, funkce,
kontingenční tabulky, Outlook),
*znalost angličtiny na úrovni minimálně B1 pro denní využití, budeš denně psát emaily
*schopnost pracovat na více projektech současně, zodpovědnost - dodržování termínů.
Jedná se o práci plný úvazek.

Co ti můžeme nabídnout?
*vstupní zaškolení na agendu a účetní program
*balíček benefitů:
- roční bonus (13. plat)
- stravenky v hodnotě 90 Kč
- 5 dnů dovolené navíc
- 2 dny placeného volna navíc pro zdravotní indispozici
- teplé a studené nápoje, ovoce/ zelenina na pracovišti zdarma
- kurzy angličtiny a odborná školení
- cestovní pojištění, masáže
- teambuildingové aktivity (např. letní, vánoční večírek)
*příležitost k získání zkušeností s prací na zajímavých projektech a k odbornému růstu. Máme
zájem, aby tě práce v našem týmu bavila a chodil/a jsi do práce rád/a!
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!

