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Na to, kdo jsme a co děláme se můžete 

podívat na náš web a na sociální sítě 

 

Finanční analytik 

 

Přidejte se s námi k příběhu, který píšeme více než 20 let. 

Skupina společností PKF APOGEO poskytuje transakčního poradenství, oceňování, 

daňového a účetního poradenství, auditu, mzdové agendy a správy rodinného majetku 

na českém trhu od roku 2001. Své klienty dobře známe, a to nám umožňuje odvádět 

kvalitní práci a navrhovat nová a lepší řešení. 

 

Zajímá Vás obor účetnictví a finance a jejich propojení s online světem? Nebojíte se 

práce s mezinárodním přesahem? V našem účetním oddělení Vás rozhodně nečeká 

nuda a rutina. Práce na různorodých zakázkách pro klienty z různých odvětví posune 

Vaše znalosti o několik úrovní výše. 

 

Chcete být odborníkem i Vy?  

 

Dejte nám o sobě vědět a rozjeďte svou kariéru s námi. 

 

 

Na čem budete pracovat? 

• Zpracovávání pravidelných manažerských reportů 

• Zpracovávání finančních analýz a vyhodnocování KPIs 

• Controlling finančních procesů 

• Příprava dat pro hromadné zpracování v ekonomických SW 

• Vytváření finančních a rozhodovacích modelů 

• Interakce s finančními řediteli a manažery klientů 

• Spolupráce napříč skupinou PKF APOGEO 

 

Co nabízíme? 

• Práci na plný úvazek (pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO) 

• Flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova 

• Možnost seberealizace, odborného a profesního růstu 

• Mzdu až 60 000 Kč 

• Přátelskou atmosféru, mladý kolektiv, kanceláře v moderní části Karlína kousek od metra 

Florenc nebo Křižíkova 

• Multisport  

• Teambuildingové aktivity 

• Finanční bonusy  

• 5 sick-leave days 

• 77 Kč příspěvek na stravování za odpracovaný den do bistra Jan Paukert 
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• Podpora vzdělávání a podpora pro certifikace (zkoušky KCÚ, poskytnutí studijního volna, 

finanční podpora, školení) 

• Volné lístky na jakékoliv představení v Divadle na Fidlovačce 

• Účast (1.VOX, VŠE, VŠFS, Forum) na odborných seminářích a školeních pro zdokonalení 

vašich odborných, měkkých i tvrdých dovedností a znalostí 

• Možnost být aktivním školitelem 

• Jazykovou výuku – Aj, Nj, či dle volby s plnou finanční podporou v rámci pracovní doby 

• Příjemná firemní kultura a podpora více než 100 kolegů z celé společnosti 
• Odměna za doporučení nového kolegy 
• Odměna za zaškolení nového kolegy 
 

Co očekáváme? 

 

• VŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením (vhodné i pro absolventy) 

• SŠ s praxí v oboru alespoň 3 roky 

• Znalost AJ na komunikativní úrovni 

• Práce s MS Excel na pokročilé úrovni 

• Zkušenosti s vedením účetnictví a praktická znalost účetních SW výhodou 

• Pozitivní přístup k řešení pracovních úkolů 
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