
FINANČNÍ CONTROLLER/KA (JUNIOR) 

Jsme velká česká rodinná firma podnikající v pěti evropských zemích. Již téměř 
30 let působíme v logistice, potravinářství a zemědělství. Za naším úspěchem 
stojí i lidé, kteří se na každodenní provoz umí podívat přes čísla a nalézají 
příležitosti, jak být výkonnější. Ponořte se do čísel v našem controllingovém 
týmu! 

Co Vás u nás čeká:  

 Controllerská klasika (kalkulace a odhady HV, závěrky, kmenová data, 
plánování, forecasting, reporting) 

 Controllerská nadstavba pro holdingové prostředí (správa CO infrastruktury 
v IT systémech, skupinový reporting včetně BI, převodní ceny) 

 Analýzy a rozbory (zjišťování slabých míst, hledání a definování efektivnějších 
způsobů práce) 

 Metodika (postupy, nastavení pravidel a kontrola jejich dodržování) 
 Projekty na pomezí controllingu a IT (budování datového skladu a reportingu 

v MS Power BI, implementace plánování v systému BNS) 

Máme pro Vás připravený rozvojový program: 

 V prvním roce 
o Seznámení s holdingovou finanční komunitou (CZ, SK, HU, PL, RO) 
o Podpora řešitelského týmu zavádění ISO controllingové dokumentace 
o Vyzkoušíte si práci s datovými modely, návrh a tvorbu svých prvních 

reportů s využitím pokročilých nástrojů business intelligence 
 Ve druhém roce 

o Zapojení se do interního projektu přípravy controllingového shared 
service centra (metodika, kmenová data, alokační, reportingové a 
plánovací nástroje, požadavkový systém, oprávnění, konzultace a 
podpora v rámci skupiny Hopi) 

 Další budoucí možné příležitosti 
o Zástupnictví lokálního controllera 
o Převzetí odpovědnosti za controlling v jedné z dceřiných společností 
o Účast v přípravném programu pro projektové manažery 
o Osamostatnění se a možnost aktivně ovlivňovat plnění firemních cílů: 

„VY jste u toho, VY tvoříte Hopi svět“ 

Jak si Vás představujeme: 

 VŠ vzdělání – ekonomický příp. technický směr 
 Práce na sobě – chcete se dál vzdělávat a rozvíjet, vytrvale jít za svým cílem 



 MS Excel – kontingenční tabulky, funkce (vyhledávací, databázové, textové) a 
práce s velkými soubory dat 

 Angličtina – písemná a telefonická komunikace se zahraničními kolegy 
 Analytické myšlení, selský rozum, spolehlivost a odolnost vůči stresu 
 Komunikační a prezentační dovednosti – vhodné podávání informací 

nefinančním kolegům o tom, jak jejich práce ovlivňuje výsledky 
 ŘP sk. B – občasné služební cesty do zahraničí (cca 7 dnů v roce)  

Co Vám můžeme nabídnout:   

 Důkladné zaškolení 
 Možnost rozvíjet se i v dalších oblastech finančního a projektového řízení  
 Motivující finanční ohodnocení 
 Balíček benefitů (flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova, 

stravenkový paušál, jazykové kurzy, slevy na firemní výrobky a služby, firemní 
akce, zvýhodněné telefonní tarify i pro rodinné příslušníky) 


