Jsme stavební společností s působností v ČR i zahraničí. Smyslem naší práce je realizovat
kvalitní projekty a odvádět tu nejlepší práci, a rádi mezi sebe přijmeme kolegy, kteří ve svém
povolání směřují za stejným cílem. Náš tým tvoří téměř 500 kolegů a zároveň jsme součástí
skupiny VINCI, světového lídra v oblasti stavebnictví a koncesí. Aktuálně hledáme kolegu /
kolegyni na pozici:

Specialista reportingu
Hledáme novou posilu do oddělení reportingu. Stanete se součástí tříčlenného týmu, který
zodpovídá za finanční plánování a monitoring naší společnosti a zároveň i společností
dceřiných. Vaším samostatným úkolem bude příprava reportů a plánů pro vybrané
společnosti, a to zejména v Excelu. Rádi Vám poskytneme potřebnou podporu, aby Vám práce
šla brzy od ruky, určitě to ale nepůjde bez Vašeho nadšení pro práci a chuti učit se…
Očekáváme od Vás:
VŠ ekonomického zaměření nebo znalosti na odpovídající úrovni
Znalost českých účetních standardů a základních ekonomických ukazatelů
pokročilá znalost Excelu
Porozumění mezinárodním účetním standardům pro Vás bude výhodou
Znalost Aj na úrovni B1 je podmínkou - jsme součástí skupiny VINCI a můžete být v kontaktu
s kolegy ve Francii…
Smysl pro pečlivost a důslednost
Aktivní přístup k řešení problémů
Samostatnost a komunikativnost, pozitivní přístup
Výsledkem Vaší práce bude:
· Příprava měsíčního reportu společnosti/dceřiné společnosti v Excelu podle mezinárodních
účetních standardů
· Tvorba a aktualizace ročních plánů v Excelu

· Analýza a interpretace ekonomických ukazatelů
· Čtvrtletní konsolidace společností ve skupině
Nabízíme Vám:
· Zázemí stabilní společnosti: Na trhu působíme již více než 60 let a dlouhodobě realizujeme
významné projekty v ČR i zahraničí.
· Příjemné pracovní prostředí: Sídlíme v nových kancelářích v Michli s dobrou dostupností
MHD. Nemusíte se bát, nečeká Vás žádný open-space, máme klasické kanceláře, kde se
můžete v klidu soustředit na svou práci.
· Fajn kolegy nejen v oddělení reportingu: Pravidelně podnikáme společné akce (sportovní hry,
firemní grilování a další…).
· Spolupráci v rozmanitém kolektivu: Budete se potkávat se špičkovými odborníky, kteří jsou s
námi 20 let i s čerstvými absolventy…
· 5 týdnů dovolené a 2 sick-days
· Smlouva na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Nástup je možný ihned nebo po vzájemné dohodě.

