2022
Zaměstnavatel regionu
do 500 zaměstnanců

Do našeho týmu hledáme
kolegu/kolegyni na pozici:
Vedoucí finanční účtárny

Jsme společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, tradiční provozovatel
nejen městské hromadné dopravy. S pomocí více jak 220 zaměstnanců ročně přepravíme kolem 15 milionu cestujících. Naším specifikem
je provoz lanové dráhy Imperial a Diana. Nedílnou součástí společnosti jsou také další služby spojené převážně s dopravou jako např.
opravárenství, kovovýroba, prodej pohonných hmot, mycí linka, stanice měření emisí, odtahová služba, správa veřejného osvětlení, provoz parkovišť nebo reklamní služby.

CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ?

CO U NÁS ZÍSKÁTE?

• Posláním vedoucí finanční účtárny je vytváření finančního systému společnosti a jeho metodického vedení včetně pokladního systému.
• Zajištění vedoucí a kontrolní činnosti, zejména nad finančními daty zadávanými do informačního systému společnosti, a to včetně plateb došlých
i vyšlých.
• U došlých faktur realizace komplexního zadání v rámci schvalovacího
procesu společnosti včetně finálního zadání plateb dle splatnosti, zavedení a realizace úhrad u splátkových kalendářů a u odeslaných faktur.
• Realizace spárování plateb u bankovních výpisů.
• Zajištění operativní evidence a sledování pohledávek včetně realizace
procesu upomínek u plateb vyšlých tedy odeslaných faktur a splátkových
kalendářů (leasingy apod.).
• Spolupodílí se na zajištění úvěrů společnosti.
• Zpracování kompletní agendy za společnost k dani z přidané hodnoty.
• Komunikace a spolupráce napříč celou společností

NÁŠ IDEÁLNÍ KANDIDÁT:
•
•
•
•
•

O své zaměstnance pečujeme a pro každého máme připravenou širokou škálu benefitů. V rámci personální politiky je naším hlavním
cílem vytvořit kolegům stabilní a kvalitní zázemí s možností osobního rozvoje a růstu. Jsme držiteli prestižního ocenění Zaměstnavatele regionu v kategorii do 500 zaměstnanců, čímž jsme navázali
na předchozí období, kdy jsme dvakrát po sobě obsadili 3. příčku v
téže kategorii.

• zázemí silné a stabilní společnosti
• samostatnou práci na plný úvazek s možností prodloužení na dobu neurčitou
• příležitost k osobnímu a profesnímu rozvoji
• příjemné pracovní prostředí
• samozřejmostí je široká škála firemních benefitů

BENEFITY:
37,5 hodinový týdenní úvazek
5 týdnů dovolené
notebook
mobilní telefon
příspěvek na penzijní připojištění

má min. středoškolské vzdělání
zkušenost v ekonomické oblasti na obdobné pozici min. 5 let
smysl pro týmovou spolupráci
pokročilou znalost MS Office
je samostatný, pečlivý, komunikativní, s aktivním přístupem a organizačními dovednostmi
• nebojí se přijmout odpovědnost za svěřené úkoly
• rád se učí novým věcem a získává zkušenosti
• je zodpovědný se smyslem pro kvalitně odvedenou práci

příspěvek na stravování
jízdné zdarma pro vás i vaši rodinu
výhodný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky
věrnostní program odměn za odpracovaná léta
příspěvek na dovolenou, kulturu či wellness, ale také pro děti
na tábory či školy v přírodě

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete požadavky na uvedenou pozici, neváhejte nám poslat svůj životopis. Těšíme se na Vás.

kariera@dpkv.cz		

+420 353 505 325		

dpkv.cz

