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Hlavní účetní: pavla

Zkušená hlavní účetní s plynulou němčinou

VZděláNí
–  Obchodní akademie, obor zahraniční obchod
–  kurz účetnictví v rámci certifikace ukonče-

ný zkouškou Zentrale Mittelstufenprüfung in 
deutsch – wiesbaden 

pRaxe
–  Celkem 15 let
–  Hlavní účetní
–  Finanční vedoucí
–  samostatná účetní
–  Účetní referentka

VybRaNé dOVedNOsti a sCHOpNOsti
–  komplexní vedení a zpracování účetnictví firmy 
–  Vedení tříčlenného účetního týmu 
–  Měsíční závěrky včetně daňových přiznání a sta-

tistických výkazů
–  Měsíční zpracování reportingu mateřské firmě 

v Německu v souladu s měsíčním a ročním Fore-
castem a s platnou účetní a daňovou legislativou

–  kvartální konsolidace dle Hb2 
–  Roční závěrka dle ČÚs a německé Hb2 
–  příprava podkladů pro audit, spolupráce s audi-

tory i daňovými poradci 

–  implementování změn v systému sap, přechod na 
novou verzi sap Hana 

–  přechod a harmonizace českého účetnictví na 
jednotnou účtovou osnovu v rámci celého kon-
cernu 

–  Odpovědnost za kredit-management zákazníků 
–  komunikativní znalost angličtiny

Finanční manažerka: bernadeta

Zkušená finanční manažerka pro mezinárodní spo-
lečnosti

VZděláNí
–  Gymnázium J. Novomeského, bratislava 
–  Rekvalifikace na jednoduché a podvojné účetnic-

tví, Obchodní akademie, bratislava 

pRaxe
– Celkem 25 let 
–  Finanční manažerka, prokuristka 
–  Vedoucí účetního oddělení 
–  Účetní

VybRaNé dOVedNOsti a sCHOpNOsti
–  Řízení finančního účetnictví, daní a controllingu, 

it, koordinace HR a lokálního vedení společnos-
ti

–  kompletní daňový, účetní a finanční reporting dle 
lokální daňové legislativy a swiss Gapu (rovněž 
znalost sk daňové legislativy)

–  správa rezerv, opravných položek, kalkulace dpH, 
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Novinky z oblasti personálního poradenství v České 
republice

Naše portfolio aktuálně obsahuje vaše potenciální nové zaměstnance, kteří

–  získali rozsáhlé praktické zkušenosti 
–  jsou specialisty ve svém oboru
–  jsou zkušenými manažery a vedoucími týmů
–  komunikují německy a anglicky
–  vstřebali zahraniční pracovní kulturu
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odložené daně a daně z příjmu na měsíční, kvar-
tální, roční bázi

–  příprava kompletního budgetu, sledování plnění 
–  právní administrativa, zavádění interních směr-

nic v souladu s koncernovými pravidly a lokál-
ní legislativou (transfer policy, daňová a účetní 
metodika/směrnice, interní kontrolní systém pro 
diagnostiku rizik, car policy, GdpR – pověřený 
správce pro ochranu osobních údajů, pověřená 
osoba v rámci řízení rizika v návaznosti na ko-
ronavirové onemocnění, kontrola obchodních 
smluv s cílem eliminace rizik) 

–  Člen projektového týmu při zavedení nového eRp 
proalpha napříč skupinou – 3letý projekt – spo-
luzodpovědnost za správné nastavení a efektivní 
start modulu FiCO v rámci celé mezinárodní sku-
piny (CZ, FR, RO – výroba, CH, de, pl – obchodní 
společnosti)

–  Zpracování metodických směrnic v oblasti FiCO 
pro celou mezinárodní skupinu

–  aktivní spolupráce při zavedení dalších modulů 
(např. modul nákupu, materiálového hospodář-
ství, výroby)

–  Rozúčtování nákladů na několik desítek poboček 
společnosti, které sídlí po celém světě

–  Hlavní kontakt pro finanční úřad, banky, audito-
ry, statistický úřad, právní zástupce společnosti, 
mateřskou společnost

–  Řízení projektu zavedení eRp sap napříč moduly 
jako např. FiCO, MM, sd, pp ve výrobní potra-
vinářské společnosti (vedení 20členného týmu, 
projekt v kooperaci se společností siemens at) 

–  komunikace v německém i anglickém jazyce na 
denní bázi

Obchodní a finanční manažer: Martin

Zkušený manažer s němčinou

VZděláNí
–  Vysoká škola ekonomická, praha – fakulta mezi-

národních vztahů, specializace: mezinárodní ob-
chod, obchodní právo

pRaxe
–  Celkem 25 let 
–  Finanční ředitel, jednatel, člen představenstva
–  Obchodní manažer 
–  Vedoucí finančního oddělení 

VybRaNé dOVedNOsti a sCHOpNOsti
–  Celková ekonomická a finanční zodpovědnost za 

chod společnosti
–  Zpracování obchodního a investičního plánu 

společnosti
–  Zodpovědnost za účetní, mzdové oddělení a od-

dělení nákupu
–  Zodpovědnost v oblasti právní, smluvní právo 
–  Optimalizace procesů společnosti 
–  ekonomická zodpovědnost za presales, sales, 

nabídková řízení a rozhodovací proces ve vztahu 
k zákazníkovi, tvorba cenových kalkulací, tvorba 
obchodních smluv, zakázkový controlling

–  Zodpovědnost za procesy oddělení, podpisová 
oprávnění, směrnice

–  Controlling výsledků regionálních společností 
–  asset Management
–  příprava a uzavírání ročních obchodních plánů
–  stanovení cenové strategie
–  Znalost systému sap, Ms Office 
–  Zkouška na VŠe z němčiny a ruštiny, angličtina 

komunikativně 

Obsazujeme nejen manažerské pozice typu jedna-
tele, vedoucího závodu či finančního ředitele, ale 
i řadu dalších pozic, které předpokládají spolehli-
vé, pracovité a loajální spolupracovníky. V přípa-
dě vašeho zájmu vám rádi doporučené kandidáty 
představíme osobně.

kontakt pro další informace

alena spilková
podniková poradkyně
associate partner
t +420 236 163 111
alena.spilkova@roedl.com
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tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným 
informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové po-
radenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. při 
zpracování newsletteru se společnost Rödl & partner snaží o maximální 
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úpl-
nost informací. protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétní-
mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. Rödl & partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
 Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
Rödl & partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & partner. 

http://www.roedl.net/cz/cz

http://www.roedl.net/cz/cz/

