Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích zabývající se vývojem a výrobou výrobků a
materiálů pro letectví, kolejovou dopravu a průmysl hledá kvůli rozšiřování výroby zaměstnance na pracovní
pozici

EKONOM
Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•

kompletní zodpovědnost za ekonomické řízení společnosti
tvorba finanční strategie v návaznosti na obchodní strategii (finanční plány společnosti)
příprava finančního reportingu
sestavování rozpočtů, metodické řízení hospodaření, plánování cash flow
hodnocení efektivnosti a návratnosti investic
správa úvěrů, komunikace s finančními ústavy
správa platebního styku, saldokonta pohledávek a závazků, komunikace s dodavateli a
odběrateli
• hodnocení a eliminace finančních, kurzových, měnových aj. rizik
• daňová optimalizace
• komunikace s vedením firmy, kontrolními orgány, daňovým poradcem, auditorem a ostatními
institucemi
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru
pokročilá znalost programu práce na PC, výborná znalost MS Excel
znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou
praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky, ve výrobní společnosti výhodou
znalost práce s ERP
ŘP. sk. B
znalost účetnictví a daňové legislativy

Osobnostní požadavky:
• mít rád/a výzvy a nepodléhat stresu – vše se dá zvládnout
• člověk, který přichází s řešením, místo „to nejde“
• být pečlivý/á a chtít vše dotáhnout do konce
• umět se včas rozhodnout
• komunikativní a proaktivní osobnost
• schopnost analytického myšlení a nadhledu nad situací – za čísly je třeba vidět reálný provoz
• zodpovědnost, smysl pro pořádek, organizační a komunikační schopnosti
Nabízíme:
• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti
• dlouhodobý pracovní vztah
• příjemný pracovní kolektiv
• možnost homeoffice
• příspěvek na stravování
• možnost zapojení se do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek i pro rodinné
příslušníky
• pružnou pracovní dobu
• 25 dnů dovolené
• zajímavé firemní akce
• příspěvek na životní pojištění
• možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělání

V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím váš životopis v českém jazyce na níže
uvedený e-mail. Do předmětu e-mailu prosím uveďte název pozice.
Kontakt: e-mail: kariera@5M.cz, tel.: 572 433 716
Veškeré vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez vašeho předchozího
souhlasu dále šířeny.
Zasláním vašeho životopisu poskytujete společnosti 5M s.r.o. váš souhlas se zpracováním a uchováním
vašich osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení v souladu se Zákonem o
ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)
2016/679.

