
Chcete být součástí profesionálního týmu controllerů mezinárodní společnosti v oboru energetiky? 
Pro pražskou centrálu hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici „Controller“.

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie  
v České republice. Zabýváme se také vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu a projekty 
energetických úspor. Služby poskytujeme obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti 
městech ČR. Řídíme se heslem „Zodpovědná energie“.

Controller 

Jaká bude Vaše práce:
 Spolupráce při tvorbě plánů společností skupiny a sestavení konsolidace

 Analýza finančních dat (výnosy, náklady, aktiva, pasiva) 

 Analýza obchodních, výrobních a technických dat (zákazníci, prodeje, účinnost výroby)

 Zpracování reportů, analýza odchylek a komentářů pro management v ČR a pro zahraniční  
 mateřskou společnost v anglickém jazyce

 Podpora a rozvoj stávajícího controllingového prostředí (nástroje a funkcionality v Excelu,  
 Business Warehouse) 

 Dílčí strukturované analytické a ad-hoc úkoly 

Co od Vás očekáváme:
 Vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru

 Odpovídající praxe na obdobné pozici min. 3 roky

 Dobrá znalost principů účetnictví, IFRS výhodou

 Nezbytná schopnost analyticky myslet a samostatně zpracovat úlohy 

 Spolehlivost, pečlivost a odpovědnost 

 Znalost kancelářských aplikací, zejména Excel (znalost na úrovni minimálně: kontingenční tabulky,  
 databázové funkce svyhledat, dsuma, sumif; znalost makra/visual basic výhodou) 

 Aktivní znalost AJ; výhodou znalost NJ

 Ochota k občasnému cestování, řidičský průkaz sk. B výhodou

Co můžete čekat od nás:
 Práci na plný pracovní úvazek 

 Zajímavé finanční ohodnocení

 Zaměstnanecké benefity 

 Získání zajímavých zkušeností v rámci komplexní agendy controllingu 

 Zázemí mezinárodní společnosti v oboru energetiky 

 Příjemný a mladý kolektiv 

 Částečně flexibilní pracovní dobu 

 Nástup ihned

V případě Vaše zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis  
na jobs@mvv.cz a do předmětu e-mailu uveďte „Controller“

MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, tel.: 272 113 113, www.mvv.cz

Spolupráce při tvorbě plánů společností skupiny MVV Energie CZ
Zpracování konsolidace finančních výkazů za společnosti ve skupině
Metodika účtování dle IFRS
Analýza finančních dat (rozvaha, výsledovka, CF, aj.), obchodních a technických dat  
(prodeje, účinnost výroby)
Zpracování reportů, analýza odchylek a komentářů pro management v ČR a pro zahraniční 
mateřskou společnost v anglickém jazyce
Podpora a rozvoj stávajícího controllingového prostředí (nástroje a funkcionality v Excelu, 
Business Warehouse) 
Dílčí strukturované analytické a ad-hoc úkoly 

Vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru
Odpovídající praxe na obdobné pozici min. 3 roky
Dobrá znalost principů účetnictví, konsolidací a IFRS 
Nezbytná schopnost analyticky myslet a samostatně zpracovat úlohy 
Spolehlivost, pečlivost a odpovědnost 
Znalost kancelářských aplikací, zejména Excel (znalost na úrovni minimálně: kontingenční tabulky, 
databázové funkce svyhledat, dsuma, sumif; znalost makra/visual basic výhodou) 
Aktivní znalost AJ; NJ navíc může být výhodou
Ochota k občasnému cestování, řidičský průkaz sk. B výhodou

Práci na plný pracovní úvazek, smlouva na dobu určitou (zástup mateřské dovolené)
Zajímavé finanční ohodnocení
Zaměstnanecké benefity 
Získání zajímavých zkušeností v rámci komplexní agendy controllingu 
Zázemí mezinárodní společnosti v oboru energetiky 
Příjemný a mladý kolektiv 
Částečně flexibilní pracovní dobu 
Nástup je aktuální

Co můžete čekat od nás:

Co od Vás očekáváme:

Jaká bude Vaše práce:
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