
ÚČETNÍ MANAŽER/KA (JUNIOR) 
Jsme velká česká firma podnikající v pěti evropských zemích.  Staráme se o bezpečný 
přesun zboží ke koncovým zákazníkům, vyrábíme delikatesy a mléčné výrobky, 
provozujeme biofarmy.  

Za naším úspěchem stojí i lidé, kteří se starají o účetnictví a finance celé skupiny. Do 
tohoto týmu nyní hledáme juniora otevřeného rozmanitým příležitostem, do kterých 
ho hodláme zapojit. 

Co Vás čeká? 

 Proniknete do podnikového účetnictví a daní od A do Z 
 Seznámíte se s procesy v holdingovém prostředí (konsolidace, transfer 

pricing, skupinový reporting) 
 Stanete se součástí projektových řešitelských týmů: 

o IFRS 
o Workflow objednávek 
o Vývoj a zdokonalování interního SAP systému 

 Máme pro Vás připravený rozvojový program: 
o Stanete se hlavní účetní /hlavním účetním pro 1 českou dceřinou 

společnost 
o Budete kontaktní osobou pro 1 zahraniční dceřinou společnost 
o Projdete manažerskou průpravou 
o Absolvujete potřebná pravidelná odborná školení (DPH, daň z příjmů 

apod.)   
 Poznáte firemní kulturu na účetním a finančním oddělení HOPI 

Jak si představujeme ideální kandidátku / ideálního 
kandidáta? 

 VŠ vzdělání  – obor účetnictví, daně, finance 
 Angličtina – budete komunikovat s kolegy ze zahraničí (PL, HU, RO) písemně i 

telefonicky 
 MS Excel – umíte vytvořit kontingenční tabulku a použít vyhledávací, 

databázové a textové funkce 
 Práce na sobě – i když jste teď strávil/a pár let učením, pořád máte chuť 

vzdělávat se dál 
 Cíl & tým & komunikace – umíte se orientovat na cíl, ale zároveň při plnění 

úkolů dbát na týmového ducha a efektivní komunikaci s kolegy 
 ŘP sk. B – na služebních cestách strávíte cca 15 dnů v roce (2x navštívíte 

každou zahraniční dceřinou společnost)  

 



Co vám můžeme na oplátku nabídnout my? 

 Důkladně Vás zaškolíme 
 Společně nadefinujeme Váš další plán rozvoje  
 Vaše práce bude zajímavá a různorodá 
 Uděláme z Vás profesionála, který bude v budoucnosti samostatně vést 

komplexní projekty 
 Přidáme balíček benefitů – občasná práce z domova, stravovací paušál, 

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


