HLAVNÍ ÚČETNÍ
TOP HOTEL PRAHA hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici HLAVNÍ
ÚČETNÍ:
Na co se u nás můžete těšit:
 pracovní smlouva na dobu neurčitou
 firemní stravování
 MultiSport Benefit
 příspěvek na penzijní připojištění
 5 týdnů dovolené
 zaměstnanecké slevy na služby v rámci hotelu
 zaměstnanecké slevy na cukrářské a další výrobky
 školení
 parkování v areálu hotelu zdarma
 stabilní zázemí velké hotelové společnosti
 vynikající finanční ohodnocení
 příjemné pracovní prostředí v týmu fajn kolegů
 dobrá dostupnost na lince metra „C“ Chodov
Co Váš čeká:
 účtování faktur, záloh, plateb, párování plateb
 účtování majetku
 zpracování interních dokladů
 zpracování zápočtů
 správa pohledávek
 časové rozlišení
 měsíční uzávěrky, kontroly
 roční účetní závěrka
 statistické výkazy
 spolupráce na tvorbě pracovních postupů a vnitřních směrnic
 spolupráce s jednotlivými odděleními, FŘ, auditory, daňovými poradci a finančními úřady
 sledování nové legislativy
Co byste měl/a splňovat:
 SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru,
 minimálně 5 let praxe
 zkušenosti z gastronomického či hotelového provozu výhodou
 znalost podvojného účetnictví a zákonů v dané oblasti
 znalost DPH, silniční daně, daně z nemovitosti
 uživatelská znalost MC Office, výhodou znalost programu FOOD a ESO
 zkušenosti v dodavatelsko-odběrateských vztazích
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost, iniciativní přístup k práci, odolnost vůči stresu,
schopnost práce v týmu a loajálnost
 chuť pracovat a učit se novým věcem
 trestní bezúhonnost
Nebojte se a přidejte se k nám!
V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis.
E-mail: personalni@tophotel.cz, Tel.: +420 267 284 114
Zasláním životopisu do společnosti TOP HOTELS GROUP a.s. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat v něm uvedených a jejich dalšímu uchování v databázi
naší společnosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Vaše data budou použita pouze k účel ům vyhledávání vhodných pracovních
nabídek pro Vaši osobu. Poskytnutím těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost. V případě, že nebudete kontaktováni do 3 týdnů od doručení Vašeho
životopisu, omlouváme se, ale dali jsme přednost jiným kandidátům.

