Koprivnice

Vedoucí mzdové účtárny

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Pojďte pracovat do stabilní německé společnosti s rodinnou tradicí. Vyrábíme komponenty
do automobilů prémiových značek - el. motory, sedadlové systémy nebo zámky.
Celosvětově je nás téměř 26 000 ve 23 zemích a každé druhé vozidlo na celém světě je
vybaveno minimálně jedním našim produktem.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000

Vaše úkoly
- vedení týmu čtyř mzdových účetních
- zodpovědnost za správnost daňových a účetních operací, zpracování daňových přiznání,
výkaznictví
- metodický dohled a poradenství z hlediska účetní a daňové legislativy
- organizace, koordinace a příprava požadovaných ﬁnančních výkazů dle stávajících
právních předpisů
- kontaktní osoba pro komunikaci s auditory, úřady, daňovými poradci apod.
- aktivní komunikace a koordinace činností s centrálou v Německu
- nastavení, řízení, kontrola a zlepšování interních procesů, spolupráce na projektech
- příprava pravidelných analýz a účetních reportů, měsíčních a ročních závěrek včetně
ročního zpracování daní
- úzká spolupráce s vedením společnosti i ostatními odděleními
- neustálé zlepšování procesů účetního oddělení

employees at 63 locations in 23
countries guarantee quality and
innovation.

Váš proﬁl
- VŠ vzdělání ekonomického zaměření
- znalost českých účetních standardů, IFRS, daňové a účetní problematiky
- znalost systému SAP a velmi dobrá znalost MS Oﬃce, zejména Excel
- 5 letá praxi na podobné pozici v mezinárodní výrobní společnosti
- znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
- proaktivní přístup k práci
- analytické a kritické myšlení
- aktivní přístup k řešení úkolů
- ochota a schopnost dále se rozvíjet
Brose Canada Inc.

Nabízíme
- práci v moderním pracovním prostředí, profesní růst, možnost zahraničních stáží
- mzdové ohodnocení nad průměrem regionu
- odměnu před dovolenou, před Vánoci a podíl na zisku společnosti
- příspěvek na dopravu
- doprava ﬁremními autobusy do zaměstnání a zpět zdarma /z Rožnova pod Radhoštěm a
Nového Jičína

1500 Max Brose Drive
London, ON N6N 1P7

-

podporu odborného a jazykového vzdělání a osobního rozvoje
dotované stravování (25kč,- polévka, hl.jídlo, salát)
vlastní lékaře, fyzioterapeuty, psychologa
jesle, školku, odpolední klub pro děti do 15 let, prázdninové aktivity pro děti zaměstnanců
– letní tábory
5 týdnů dovolené
příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
odměnu za dlouholetou práci v Brose, odměny při životním jubileu a při odchodu do
důchodu
ﬂexibilní systém elektronických beneﬁtů
zvýhodněné tarify telefonování
programy na podporu zdraví a správného životního stylu (semináře, cvičení, dny zdraví)
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1500 Max Brose Drive
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