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Na to, kdo jsme a co děláme se můžete 

podívat na náš web a na sociální sítě 

 

Junior účetní a podpora CFO 

 

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. 

 

Naši oborníci z oblasti účetnictví dělají všechno pro to, aby klientům poskytovali nejen 

kvalitní vedení účetnictví, ale také pomáhali řešit problémy jako například výpadky 

účetních či CFO u klientů, poradenství v oblasti IFRS či zpracování směrnic a metodik. 

Ve velké míře se také zabývají digitalizací a automatizací účetnictví. V našem účetním 

oddělení Vás rozhodně nečeká nuda a rutina. Práce u nás 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? 

• Zadávání účetních dat do systému 

• Komunikace s ostatními odděleními společnosti 

• Příprava podkladů k účtování 

• Příprava podkladů ke zpracování DPH 

• Administrativní a evidenční činnosti oddělení 

• Přímá podpora CFO společnosti 

 

Co nabízíme? 

• Práci na plný úvazek či možnost zkráceného úvazku 

• Flexibilní pracovní dobu 

• Možnost seberealizace, odborného a profesního růstu 

• Přátelskou atmosféru, mladý kolektiv 

• Multisport, 

• Výuka jazyka v rámci pracovní doby, 

• Podpora vzdělávání (podpora pro certifikace, zkoušky, studium, kurzy, prezentační 

dovednosti…), 

• Teambuildingové aktivity, 

• Nástup ihned nebo dohodou. 

• Volné lístky na jakékoliv představení v Divadle na Fidlovačce 

• Možnost být aktivním školitelem 
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Co očekáváme? 

 

• SŠ/VŠ či VOŠ vzdělání ekonomického směru 

• Znalost MS Office (Word, Excel) 

• Znalost ekonomických SW výhodou 

• Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti 

• Schopnost pracovat zcela samostatně dle zadaných úkolů 

• Příjemné a profesionální vystupování 

• Zodpovědnost, pečlivost, klientský přístup 

• Flexibilita, odolnost vůči stresu, týmový hráč 
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