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 Účetní.










Účtování přijatých/vydaných faktur, bank, pohledávek a závazků
Účtování finančních transakcí
 emise a odkupy akcií,
 finanční deriváty,
 úroky,
 přeceňování majetku a další
Podílení se na závěrkových operacích
Podílení se na přípravě závěrečných zpráv
Příprava DPH, KH, DPPO
Příprava hlášení na ČNB a Český statistický úřad
Kontakt s klienty, státní správou, depozitářem

Nabízená práce bude probíhat ve spolupráci se zkušenými účetními, nemusíte se tedy bát, že by vše bylo pouze
na Vás.
Něčemu z výše zmíněného nerozumíte? Nevadí, pro tuto práci Vám stačí pouze chuť pracovat, učit se a rozvíjet,
vše potřebné Vás rádi naučíme.
Garantujeme Vám, že v jiných firmách nebudete mít tak rozmanitou účetní praxi, jako u nás. A pokud při práci
zjistíte, že by Vás bavilo zabřednout i do jiných oblastí spojených s účetnictvím, vlastní iniciativu jedině vítáme.









Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického či právního směru
Pracovní zkušenost z oblasti účetnictví alespoň 1 rok nebo odpovídající vzdělání v oboru účetnictví
Odpovědnost a smysl pro detail
Samostatnost
Chuť učit se nové věci
Zájem o finanční sektor výhodou
Základní znalost angličtiny výhodou









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
Možnost dalšího vzdělávání
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

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

