ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV

Účetní
Jsme Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v Buštěhradu u
Kladna. Propojujeme vědu s komerční sférou a přinášíme na trh nová řešení, která svým
uživatelům pomáhají být v technologii o krok napřed. Naší vášní jsou budovy, města, energie,
životní prostředí, inovace a udržitelnost. Pro náš vědecký tým potřebujeme administrativní
podporu, a proto hledáme posilu do našeho účetního oddělení.
Rádi bychom pozici nabídli někomu s dlouhodobou zkušeností s účetnictvími. Někoho, koho
administrativní práce a práce s čísli baví a nebojí se rutiny a většího množství agendy v
sezóně.

Co vás čeká?

▪
▪
▪

Agenda přijatých faktur, záloh, drobných vydání a objednávek

▪
▪

Asistence s přípravou podkladů pro monitorovací zprávy

▪

Příprava podkladů pro platby
Zástup hlavní účetní – agenda banky, pokladny, vydaných faktur, cestovních příkazů a
majetku, vč. inventarizace, měsíčních uzávěrek a DPH

Archivace veškerých účetních podkladů v souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími
legislativními nařízeními
Sledování změn příslušných zákonů ovlivňující účetní politiku a informovat o nich relevantní
členy týmu

Co by měl/a umět a mít ideální kandidát/ka?

▪
▪
▪
▪
▪

SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
Znalost podvojného účetnictví
Praxe na obdobné pozici min. 5 let
Zkušenost s kompletní účetní agendou
Práce s PC – Word, Excel,
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Co může poskytnout výhodu před ostatními uchazeči?

▪
▪
▪
▪

Delší praxe na podobné pozici
Znalost vyúčtování dotací
Znalost účetního programu iFIS
Řidičský průkaz sk. B

A co vám můžeme nabídnout my?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Práci v přátelském kolektivu (společné akce a večírky)
Flexibilní pracovní dobu
Práci v moderní budově nedaleko Prahy (možnost využití firemní dopravy z Buštěhradu)
Možnost využití našich lektorů pro studium cizích jazyků
Celodenní služby recepce
Kids and dogs friendly office
Mobilní telefon s neomezeným tarifem na volání a notebook
Příspěvek na stravování
30 dní dovolené

A jaké jsou další kroky?

▪
▪

Životopis nám zašlete na emailovou adresu: hr@uceeb.cz
Uchazeče budeme průběžně kontaktovat a zvát k pohovoru

Termín uzávěrky přihlášek

▪

Uzávěrka přihlášek je 26.8.2022

