
09_2020 

„Společnost PREOL, a.s. se sídlem Lovosice, Terezínská 1214, PSČ 410 02, IČO: 26311208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1729 (dále jen „správce“), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních 
údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost. V případě uchazečů o zaměstnání si Vás tímto dovolíme odkázat na 
webové stránky správce, kde naleznete poučení o zpracování osobních údajů spolu se shrnutím zásad zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.“ 

 

 
 

 

Hledáme           FINANČNÍ(HO) ÚČETNÍ   
 

Samostatného a pečlivého člověka, kterého účetnictví zkrátka baví 
 

Co bude Vaší prací: 
 zajištění účetních úkonů v dané části finančního úseku 
 práce v systému SAP 
 kontrola a účtování došlých faktur  
 účtování bankovních výpisů 
 statistické výkazy 
 měsíční kontrola účtů 
 
 

Proto byste měl(a) mít: 
 minimálně středoškolské vzdělání se zaměřením na finance a účetnictví 
 velmi dobrou znalost účetnictví, alespoň 3 roky praxe - PODMÍNKOU 

požadujeme znalost postupů účtování a platné legislativy, účetních výkazů,  
dále DPH a základů legislativy v oblasti daní 

 dobrou znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel) 
 znalost práce v SAP a anglického jazyka pro Vás bude výhodou  

 

Proč se Vám u nás bude líbit:  
 jsme stabilní a prosperující český zaměstnavatel 
 o své zaměstnance pečujeme a nabízíme jim řadu výhod: 

více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné stravování za pár korun přímo ve firmě, 
firemní cafetérii, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání a internet, zdarma 
vstupy do sportovních a kulturních zařízení, spoustu firemních akcí pro zaměstnance                    
i jejich rodiny 

 podporujeme profesní vzdělávání a nabízíme možnost kariérního postupu  
 ve finanční účtárně máme malý a přátelský kolektiv 
 
 

Začít u nás můžete: prosinec 2020 
Smlouva:   na dobu určitou - zástup za MD 

 

Více Vám poví: V. Sedláková, 416 564 911,  vendula.sedlakova@preol.cz  
 

 

PREOL, a.s. | Terezínská 1214 | 410 02 LOVOSICE | www.preol.cz 

mailto:vendula.sedlakova@preol.cz
http://www.preol.cz/

