
 

 

Samostatný účtovník/účtovníčka 
Pre rozšírenie nášho kolektívu hľadáme kolegu/kolegyňu do našej bratislavskej kancelárie. 

Miesto výkonu práce 
Bratislava 1 

Náplň práce 
 vedenie podvojného účtovníctva pre klientov; 

 DPH priznania; 

 ročné účtovné závierky; 

 komunikácia s klientmi v nemeckom / anglickom jazyku; 

 spolupráca s daňovým poradcom; 

 príprava mesačných /štvrťročných reportov pre klientov v NJ/AJ; 

 práca v softvére NTCS, SAP; 

Požadujeme 

 min. stredoškolské vzdelanie s maturitou;  

 dobrú znalosť nemeckého alebo anglického jazyka slovom i písmom;  

 výbornú znalosť podvojného účtovníctva; 

 dobrú znalosť MS Office, internetu; 

 znalosť SAP výhodou; 

 prax v obore min. 1 rok;  

 efektívny prístup k práci; 

 samostatnosť a zodpovednosť; 

 prácu v kolektíve. 
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Ponúkame 
 prácu na plný úväzok; 

 zázemie medzinárodnej firmy; 

 prácu v mladom kolektíve;  

 možnosť profesionálneho rastu; 

 aktívne používanie nemeckého i anglického jazyka;  

 intenzívne zvyšovanie odbornej i jazykovej kvalifikácie. 

 

V prípade Vášho záujmu zašlite svoj životopis s fotografiou a motivačným listom na adresu: 

jana.bodisova@auditor.eu 

O spoločnosti AUDITOR 
AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s 

medzinárodným zameraním. Už viac ako 15 rokov ponúka služby v 

oblasti auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a 

personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového 

poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v 

Rakúsku poskytuje kompletné poradenstvo v krajinách strednej 

Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 

nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje 

efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 

Vaše šance 
Naši zamestnanci sú najdôležitejším stavebným kameňom našej spoločnosti. Všetky tímy pracujú 

v príjemnom pracovnom prostredí v reprezentatívnych kancelárskych priestoroch. Sme si plne 

vedomí dôležitosti kvalifikácie a odbornosti našich zamestnancov, preto investujeme veľa času 

a prostriedkov do ich odborného vzdelávania. Pravidelné vysielanie našich kolegov do zahraničia 

prináša žiaduce medzinárodné odborné know-how. 

Vďaka nášmu zameraniu na medzinárodnú klientelu majú zamestnanci možnosť pravidelného 

a aktívneho využitia cudzích jazykov. Náš široký rozsah ponúkaných služieb pre nich znamená 

zaujímavú a rôznorodú prácu. 
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