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Finanční ředitelka

Jaroslava

Vzdělání:

>  Vysoká škola ekonomická v Praze

Praxe: celkem 18 let

>  Finanční ředitelka a jednatelka
>  Senior auditorka, vedoucí oddělení controllingu
>  Finanční controllerka

Zvláštní dovednosti a schopnosti:

>  Vedení finančního týmu
>  Zkušenosti s reportingem mateřské společnosti, 

budgetingem/forecastingem, finančním a projek-
tovým controllingem, řízením cash-flow 

>  Vedení mezinárodních projektů
>  Vybudování controllingových procesů (finanční 

controlling společnosti s více než 700 zaměstnanci)
>  Úspěšné dokončení investičního projektu v hodnotě 

2,5 mld. Kč
>  Zkušenosti s veřejnými zakázkami
>  Plánování a analýza skutečného vývoje, příprava 

finančního posouzení investic
>  Nastavení a controlling vnitropodnikových transakcí 

a ceníku
>  Zkušenosti s identifikací rizik a potenciálních proble-

matických oblastí podnikání, doporučení pro zlepšení 
efektivity a ziskovosti procesů

>  Vedení auditních týmů a provádění auditů – statutár-
ních a IFRS

>  Příprava a zpracování interních směrnic
>  Angličtina slovem i písmem, pasivní znalost němčiny

Hlavní účetní 

Simona

Vzdělání:

>  Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta

Praxe:  celkem 22 let 

>  Prokuristka
>  Hlavní účetní 
>  Účetní

Zvláštní dovednosti a schopnosti:

>  Ekonomka společnosti
>  Certifikovaná účetní při Svazu účetních Praha
>  Kontrola a zodpovědnost za vedení účetnictví a financí 

společnosti
>  Výborné znalosti jednoduchého a podvojného účet-

nictví (včetně mzdové agendy, uzávěrky, daňového 
přiznání, přechodu z jednoduchého na podvojné účet-
nictví, statistiky, zpracování interních směrnic aj.)

>  Zkušenosti se zpracováním podkladů dle IFRS pro konso-
lidovanou účetní závěrku dle německých požadavků
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>  Prověření kandidáti ihned k dispozici

Pracovní trh prochází turbulentními změnami a je potřeba velmi rychle reagovat. Finanční oddělení je jedním z pilířů 
správného fungování společnosti. O to důležitější je mít v něm nejen schopné, ale také loajální zaměstnance. Pakliže byste 
to chtěli zkusit s níže uvedenými kandidátkami, velmi rádi Vám je představíme osobně.



Tvoříme základy 

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně 
s našimi klienty.“ 

Rödl & Partner

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“

Castellers de Barcelona

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti 
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy 
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner 
promítl do dnešní podoby.

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních 
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum). 
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč 
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de 
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.
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>  Zkušenosti s podáváním daňového přiznání k DPH 
a kontrolního hlášení přes EPO, podáváním daňového 
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí přes daňový 
portál

>  Vystavování faktur z dodacích listů i faktur specifických, 
vystavování dobropisů 

>  Zodpovědnost za vedení pokladny a danou hotovost 
>  Kontrola pohledávek a závazků
>  Komunikace s finančním úřadem, celním úřadem, pojiš-

ťovnami
>  Zodpovědnost za správu datové schránky
>  Zkušenosti s ERP systémy SAP, Infor Max Plus, Money 

S3 a Helios
>  Angličtina slovem i písmem, mírně pokročilá znalost 

francouzštiny

Obsazujeme nejen manažerské pozice typu jednatele, 
vedoucího závodu či finančního ředitele, ale i řadu dalších 
pozic, které předpokládají spolehlivé, pracovité a loajální 
spolupracovníky. 

Disponujeme rozsáhlou databází s jedinečnou nabídkou 
zdrojů specialistů z různých oborů. Vaše nové spolupra-
covníky Vám vyhledáme nejen v České republice, ale i na 
Slovensku, Maďarsku či v jiných zemích.

Kontakt pro další informace:

Alena Spilková
Podniková poradkyně
Associate Partner
Tel.: +420 236 163 111
E-mail: alena.spilkova@roedl.com

>  Bohaté zkušenosti s vypracováním pravidelných reportů, 
forecastů, plánů, budgetů, analýz hospodářských 
výsledků, nákladů, analýz odchylek a jejich komento-
váním

>  Úzká spolupráce s managementem společnosti (zpraco-
vání ad-hoc ekonomických rozborů a analýz dle poža-
davku managementu) 

>  Znalosti z oblasti controllingu výroby – kalkulace 
a přecenění výrobků (nastavení systémových procesů)

>  Komunikativní znalost němčiny, pasivní znalost anglič-
tiny

Senior účetní

Terezie

Vzdělání:

>  Západočeská univerzita v Plzni – Ekonomická fakulta
>  Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekono-

mická fakulta

Praxe:  celkem 11 let 

>  Senior účetní 
>  Účetní asistentka, účetní 
>  Asistentka jednatele

Zvláštní dovednosti a schopnosti:

>  Zpracování účetnictví pro právnické osoby – s.r.o. 
a a.s. 

>  Znalosti účtování přijatých faktur, dlouhodobého 
majetku, předpisů mezd, odpisů, cestovních výdajů po 
ČR i v zahraničí, výdajů v hotovosti, bankovních výpisů, 
interních dokladů, zápočtů, dohadů, nákladů příštích 
období aj.
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. 
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, 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 úplnost 
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními 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.cz

