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Oddělení finanční účtárny na pražském pracovišti VÚV TGM, v. v. i., hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na 

pozici:   

Finanční účetní 

Náplň práce: 

- práce v interním ekonomickém systému,  

- vystavování, třídění a zaúčtování vydaných faktur včetně kontroly splatnosti saldokonta, uchování a 

administrace fakturační dokumentace, 

- evidence pohledávek podle jednotlivých dlužníků, 

- spolupráce na měsíční a roční uzávěrce v koordinaci s hlavní účetní, 

- spolupráce při zpracování podkladů a komunikace s auditory a kontrolními orgány, 

- základní orientace v daňové problematice DPH, 

- spolupráce při inventarizaci účtů a majetku v rámci účetních závěrek, 

- vedení archivu oddělení finanční účtárny, 

- zavádění došlých faktur do informačního systému QI, administrace fakturační e-mailové adresy, 

- další ad hoc úkoly podle pokynů nadřízených. 

 

 

Požadujeme: 

- minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru, 

- pokročilou znalost práce s PC - MS Office, 

- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, preciznost a iniciativu 

- praxi na pozici finanční účetní, výhodou práce ve vědecké výzkumné instituci.  

 

 

Nabízíme: 

- zajímavou a pestrou práci ve stabilní instituci, 

- pravidelná odborná školení, 

- podporujeme profesní i osobní růst našich zaměstnanců, 

- nenecháme Vás v tom samotného, samozřejmostí je adaptace a zaškolení.  
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Máme pro Vás celý balíček benefitů: 

- flexibilní pracovní doba, 

- 5 týdnů dovolené, 

- příspěvek na stravování (stravenky), 

- příspěvek na důchodové pojištění, 

- příspěvek na dovolenou/dětský tábor.  

 

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete, prosím, prostřednictvím e-mailu svůj strukturovaný životopis a krátký 

motivační dopis na níže uvedený kontakt: 

 

Mgr. Romana Říhová 

Telefon: +420 220 197 297 

E-mail: kariera@vuv.cz 

 

V případě, že budete vhodným kandidátem/kandidátkou, vše potřebné Vás naučíme. Nástup možný ihned nebo dle 

dohody, rádi si počkáme na vhodného uchazeče.  Výhodou pro Vás bude, pokud budete mít předchozí zkušenosti na 

pozici samostatné účetní. 

 


