Winstor investiční společnost a.s. na základě licence od České národní banky provádí obhospodařování a
administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů a fondů kolektivního investování. Zakládáme si na
tom, že svou práci děláme zodpovědně a precizně a jsme referencí v našem odvětví.
Protože neustále roste poptávka po našich službách, chceme náš tým administrace dále posílit o kolegu či
kolegyni na pozici Senior účetní.

-

Zajímavou a samostatnou práci
Odpovídající mzdové ohodnocení s ročními odměnami
Pružnou pracovní dobu
Možnost kombinace práce z domu a práce z kanceláře u Václavského náměstí
Úvazek plný, příp. poloviční a více
Přátelský kolektiv
Možnost se v oblasti financí neustále vzdělávat a odborně růst
5 týdnů dovolené, kartu MultiSport, notebook
Nástup dle dohody

Vaše práce bude obnášet samostatné účtování, především měsíčních a koncoročních závěrkových operací,
tvorbu účetních závěrek a výročních zpráv pro finanční instituce, včetně institucí kotovaných na veřejných
trzích. Práce ve financích je velmi rozmanitá, proto budete zpracovávat podklady pro různá daňová přiznání a
hlášení a stejně tak kontrolovat jejich zpracování účetními. Jelikož velká část účetnictví se u nás týká finančního
účetnictví, především investičních nástrojů, budeme rádi, když se zapojíte do diskuze o jejich účtování a
oceňování. Budete v kontaktu s klienty, ale zároveň se po Vás bude vyžadovat samostatnost při jednání s
orgány státní správy, především s finančními úřady, dále také s interními a externími auditory. Budete se také
podílet na přípravě, úpravě či optimalizaci interních účetních postupů a vytváření účetních směrnic. V případě
Vašeho zájmu Vás rádi naučíme cokoli Vám bude z naší práce připadat zajímavé. Jakákoliv Vaše další pracovní
iniciativa bude vítána.

-

Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického či právního směru
Pracovní zkušenost z auditu, účetnictví nebo daní alespoň 3 roky
Zkušenost s vedením lidí vítána
Odpovědnost a smysl pro detail
Samostatnost
Chuť učit se nové věci
Zájem o finanční sektor výhodou
Základní znalost angličtiny výhodou

V případě, že byste se rádi přidali k nám do týmu, zašlete, prosím, svůj životopis na emailovou adresu
hr@winstor.cz.

