Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí amerického koncernu Gates, který je předním
světovým výrobcem hydraulických systémů převážně pro strojní zařízení ve stavebním a těžebním
průmyslu. Pro svůj výrobní závod v Karviné hledá zaměstnance na pozici

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Náplň práce:
 Zpracování měsíčních účetních závěrek v souladu s čes. legislativou a skupinovými standardy
Zodpovědnost za vedení účetnictví s finančním ředitelem v souladu s požadavky SOX
Podílení se na zpracování vnitřních směrnic pro oddělení financí
Kontrola úplnosti fakturace v organizaci
Spolupráce s externí mzdovou účtárnouvádí
Zajištění agendy daně z přidané hodnoty, silniční daně, náhradního plnění
Komunikace s finančním úřadem, celním úřadem, daňovými poradci a auditory
Příprava účetních zápisů pro dohadné účty
Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů
 Zajištění inventarizace majetku a závazků
Příprava platebních příkazů, párování plateb a účtování bankovních operací
Provádění a účtování pokladních operací
Vedení veškeré příslušné dokumentace
Poskytování informací pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování

Požadujeme:
 SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ vzdělání, finančnictví a bankovnictví nebo ekonomik
 Praxe na obdobné pozici min. 2 roky
 Orientace v účetních a daňových zákonech
 Znalost účetních postupů
 Velmi dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint
 Anglický jazyk slovem i písmem na komunikativní úrovni
 Dobrý písemný a slovní projev
 Přesnost, preciznost, důslednost, odolnost vůči stresu
 Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

Stabilní práci v mezinárodní společnosti
Práci na HPP
Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
Možnost profesního rozvoje a seberealizace
 Závodní stravování s nadstandardním příspěvkem
Zajímavé finanční ohodnocení
Dovolená až 25 dní dle odpracované doby
Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění a další výhody dle kolektivní smlouvy, např. volno navíc při
výjimečných událostech, odměny za pracovní jubilea, atd.
Místo výkonu práce:

Karviná

V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu
hr@gateshydraulics.cz
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na čísle 597 467 665 – Nikola Janoszew ska
w w w .gateshydraulics.cz

