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Všeobecný/á účetní  
Chcete být součástí týmu Finančního úseku? 

Do týmu pražské centrály hledáme kolegu/kolegyni na pozici „Všeobecný/á účetní“ – zástup za mateřskou 
dovolenou. 

 

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“. 

Jaká bude Vaše práce 

 Realizace všeobecného a finančního účetnictví a souvisejících agend včetně archivace dokladů 

 Statistické výkazy 

 Evidence majetku 

 Kontrolní a souhrnné hlášení 

 Spolupráce při zajištění podkladů pro controlling a výkaznictví podle českých a mezinárodních účetních 
standardů 

 Komunikace s úřady, institucemi, auditory, daňovými poradci apod. 

 Vedení pokladen (minimální obrat) 

 Sestavování Cash-flow 

Co od Vás očekáváme 

 SŠ, VŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením, praxe v oboru alespoň 2 roky  

 Dobrá znalost MS Office (Word, Excel) 

 Znalost SW SAP výhodou 

 Znalost AJ – pasivně 

 Ochota rychle se učit 

 Spolehlivost, pečlivost, odpovědnost a samostatnost 

Co můžete čekat od nás 

 Práci na plný pracovní úvazek 

 Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení 

 Odpovídající finanční ohodnocení v závislosti na dosavadních zkušenostech a výsledcích práce 

 Nadstandardní zaměstnanecké benefity: týden dovolené navíc, sick days, mobilní telefon, stravenky,  
odborné vzdělávání, jazykové kurzy, příspěvek na sport, zaměstnanecké akce, penzijní připojištění,  
nápoje na pracovišti apod. 

 Získání zajímavých zkušeností v oboru financí 

 Zázemí mezinárodní společnosti v oboru energetiky 

 Moderní pracovní prostředí a příjemný kolektiv 

 Nástup leden 2019 

 

 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis  

na vera.krizova@mvv.cz a do předmětu e-mailu uveďte „Všeobecný/á účetní“  
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