Nobilis Tilia, s.r.o.
zabývající se vývojem, výrobou a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky
hledá do týmu spolupracovníků nového schopného kolegu na pozici:

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Máte zkušenost s vedením účetnictví v obchodní společnosti, orientujete se v daňové problematice,
máte smysl pro pečlivost a zodpovědnost, jste samostatná/ý, ale zároveň týmový spolupracovník,
zdatná/ý při práci na PC, pak možná hledáme právě Vás!
Vaším hlavním úkolem bude zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompletní vedení a zpracování podvojného účetnictví společnosti
Závěrkové práce včetně inventur
Přijímání a zpracovávání informací z banky, administrace platebních příkazů, párování plateb
Zpracování přijatých faktur
Podílení se na vymáhání pohledávek, odesílání upomínek
Provádění účetních operací (sklady, banka, pokladna, mzdy)
Zpracovávání měsíčních hlášení DPH, kontrolní a souhrnné hlášení včetně kontroly správnosti údajů
Vedení evidence majetku a provádění pravidelných kontrol
Provádění závěrkových operací, příprava agendy nového účetního období
Spolupráce se mzdovou účetní - dílčí zpracování výstupů z mezd a personalistiky – platební příkazy,
stravenky, přehledy
Pracuje samostatně, odpovídá za veškeré pravidelné činnosti v účtárně
Úzká spolupráce s finančním manažerem a vedením společnosti
Spolupráce s prodejnou společnosti
Nastavování účetních procesů
Archivace
Úzká spolupracuje s pokladní a fakturantkou

Co vám určitě ještě nesmí chybět:
• Min. SŠ/VŠ ekonomického směru
• Znalost podvojného účetnictví a českých účetních standardů
• Znalost daňové legislativy (DPH, daň z příjmu)
• Zkušenost a praxe v účetní problematice a s kompletním zpracováním účetnictví min. 3 roky
• Uživatelská znalost práce na PC, MS Office, zejména Excel
• Znalost nějakého účetního SW (nejlépe Money S4, není však podmínkou)
• Spolehlivost, zodpovědnost, důslednost a samostatnost, komunikativnost, zájem o účetní
problematiku
Nabízíme:
• Činnost v úspěšné české společnosti s více jak 20ti letou tradicí
• Příjemné, přátelské pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity (stravenky, dovolená 5 týdnů,
prémie a bonusy, výrobky společnosti, vzdělávání v oboru a jiné)
• Pracoviště v sídle společnosti Vlčí Hora 147, Krásná Lípa
• Práce na plný pracovní úvazek
• Ochotu a pracovní nasazení umíme ocenit nejen formou mzdy
• Nástup co nejdříve nebo dle dohody
V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis a životopis na: Bc. Jitka Hodková,
email: jitka.hodkova@nobilis.cz, Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 46, www.nobilis.cz

