PHOTON ENERGY GROUP
Photon Energy NV je globální společnost poskytující řešení a služby pro solární elektrárny se sídlem
v Nizozemsku, působící v Evropě a Austrálii. Tým společnosti Photon Energy má prokazatelné zkušenosti
s developmentem projektů, investičním řízením, projektovým financováním, pojištěním, řešením technologií,
EPC a O&M. Společnost Photon Energy také spravuje své vlastní portfolio 51,8 MWp elektráren ve čtyřech
zemích na dvou kontinentech, celkově se stará o více než 260 MWp elektráren na celém světě.
Do našeho týmu v Praze hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici:

Účetní / Senior účetní
Náplň práce
●

●

●
●

Denní účtování českých poboček v rámci skupiny Photon Energy – rekonciliace bankovních výpisů,
účtování přijatých faktur, odsouhlasení sald pohledávek a závazků, účtování dlouhodobého majetku,
účtování mezd, zpracování DPH přiznání a souvisejících výkazů, intrastat
Zodpovědnost za měsíční účetní závěrku – kontrola sald, zabezpečení kompletnosti závěrkových
operací (odpisy, přecenění, dohady, rezervy, atd.), celková kontrola reportovaných výkazů,
dokumentace rozvahových a výsledovkových položek, objasňování rozdílů ve vnitropodnikových
vztazích, výpomoc s přípravou ročních finančních výkazů a příloh k účetní závěrce
Každodenní spolupráce s vedoucí oddělení a ostatními kolegy v oddělení, spolupráce s externími
daňovými poradci a auditory
Ostatní úlohy spojené s účetnictvím a administrativou

Požadujeme
●
●
●
●
●
●
●

Středoškolský s praktickou zkušeností na pozici účetní 3 roky nebo Bakalářský titul nebo Magisterský
titul v oblasti účetnictví, plus praxe 2–3 roky ideálně v mezinárodním prostředí jako účetní
Analytické schopnosti, logické myšlení
Schopnost pracovat samostatně
Svědomitost, spolehlivost, schopnost pracovat s detailními informacemi
Schopnost komunikace v angličtině (písemně podmínkou)
Vynikající znalost MS Office – Excel
Znalost účetního programu Netsuite je výhodou

Nabízíme
●
●
●
●
●
●
●
●

Zajímavou práci v mezinárodním prostředí, příjemném a přátelském kolektivu
Ohodnocení dle zkušeností a schopností
5 týdnů dovolené
Home Office
Multisport karta s příspěvkem od zaměstnavatele
Zaměstnanecké akcie
Roční bonusy
Jazykové kurzy a odborná školení

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis na careers@photonenergy.com

Místo výkonu práce:

Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín

Typ prac. poměru:

Práce na plný úvazek, pracovní smlouva

Požadované vzdělání: SŠ s praxí 3 roky, VŠ s praxí 2–3 roky
Jazyky:

Čeština, AJ komunikativně (písemně)

