
Jsme makléřská společnost sídlící v srdci jihomoravské metropole a hledáme 
zodpovědného účetního/zodpovědnou účetní na účtování v našich společnostech skupiny 
Allrisk (Autopůjčovna, vlastní Autoservis, Realitní zprostředkování, Výkupy nemovitostí, 
Investiční produkty-dluhopisy, Pojistné produkty, Energie a další) kromě běžných účetních 
operací se můžete i něco nového naučit.

Co Vám nabízíme my?
� Pružnou pracovní dobu s pevným jádrem.
� 25 dnů placené dovolené a 5 dnů zdravotního volna.
� Možnost občasného homeoffice. 
� Parkování přímo u centrály naší společnosti bez modrých zón.
� Dvakrát ročně preventivní péči o zdraví v rámci Dnů zdraví Allrisk.
� On-line vzdělávací kurzy, workshopy a školení.
� Originální firemní akce, na kterých utužujeme kolektiv.
� Dárek k narozeninám v podobě voucheru v hodnotě 1 500 Kč na naše produkty.
� Příspěvky na týmové aktivity a penzijní připojištění nebo životní pojištění.
� VIP slevy na naše vlastní produkty.
� Odměny za doporučení nového kolegy 10 000 Kč - 50 000 Kč.
� Špičkovou kávu na pracovišti zdarma. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?

• Vzdělání SŠ s maturitou nebo VŠ (ekonomické nebo finanční zaměření výhodou).
• Praxi na pozici účetní alespoň 2 roky.

� Vítáme proaktivní přístup k řešení situací, které vedou k zefektivnění procesů.
• Být týmový hráč jako my, pomáháme si a nenecháváme nikoho ve štychu.
• Znalost práce v účetním SW Pohoda velkou výhodou.

Za co budete odpovědný/á?

� Spolupracovat s kolegy na měsíčních uzávěrkách.
� Složitější případy konzultovat s daňovým poradcem a kooperovat s auditorem.
� Spolupracovat na přípravě statutárních výkazů a daňových přiznáních.
� Účtování v Pohodě.
� Práci v dalších interních systémech a hodně využívat MIcrosoft Excel.

Do našeho týmu 
ekonomického oddělení 
hledáme

Všeobecného účetního/Všeobecnou účetní

Pracovní úvazek: plný, na HPP nebo IČO   
Pracovní doba: pevné jádro 9 -15:00      
Požadovaný nástup: ihned, dle domluvy

Přihlásit se do výběrového řízení a zaslat nám svůj 
životopis můžete ZDE.

Nebo DOPORUČTE kandidáta/kandidátku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/2333/apply
https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/2333/refer

