
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hledáte novou výzvu v oblasti účetnictví?  

Chcete se podělit o své zkušenosti a rozšířit si obzory v úspěšné 

mezinárodní společnosti? Máte zkušenosti s vedením menšího týmu?  

Možná hledáme právě Vás. 

 

Vaše náplň práce 

 Řízení účetních projektů, vedení týmu účetních 

 Spolupráce při implementaci agendy pro nové klienty 

 Příprava reportů pro klienty 

 Účtování složitých účetních případů,  

 Příprava a kontrola přiznání k DPH 

 Příprava roční účetní závěrky, účtování uzávěrkových operací, 

 Komunikace s daňovým oddělením, asistence při auditech 

 Komunikace s klienty o účetních záležitostech 

 Sledování změn v účetní legislativě a jejich zavádění do praxe 

 

Co nabízíme 

 Výrazný odborný i osobnostní růst 

 Získání zkušeností s prací na zajímavých projektech 

 Příjemné a moderní pracovní prostředí  

 Odpovídající platové ohodnocení 

 Příležitostně home office 

 Sick days, stravenky, jazykové kurzy, odborné kurzy, cestovní 

pojištění, a další benefity 

 

 

Naše požadavky 

 SŠ, VOŠ, VŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením, 

 Alespoň čtyřletá zkušenost se zpracováním a vedením 

účetnictví, ideálně v poradenské firmě 

 Velmi dobrá znalost související účetní a daňové legislativy, 

účetních a finančních procesů 

 Předchozí zkušenost s vedením týmu 

 Znalost účetních programů (Microsoft Dynamics NAV /SAP) 

velkou výhodou 

 Znalost produktů MS Office 

 Velmi dobrá znalost AJ slovem i písmem, další jazyky vítány 

 Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti 

 

 

 

  

Senior účetní / Supervizor - Brno 

 

Přesvědčili jsme Vás? 

 

Vyplňte online formulář a přiložte svůj profesní životopis. Další informace Vám rádi poskytneme na uvedeném mailu a 

telefonu. 

Věra Purketová, Office & HR Manager 

Email: vera.purketova@accace.com | Tel: +420 725 818 133 

 

 

 

O nás  

Společnost Accace se během 10 let své existence stala jednou z nejdynamičtěji rostoucích outsourcingových a poradenských 

firem ve střední a východní Evropě. Našich 330 zaměstnanců v 7 pobočkách poskytuje profesionální služby v oblasti 

outsourcingu mezd a účetnictví, daňového a právního poradenství. Mezi naše klienty patří významné lokální i mezinárodní 

společnosti.  

Více na webu: www.accace.cz 

 

http://accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=English_Job_Ad
https://plus.google.com/+AccaceOutsourcingsroBrno
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic

