
Účetní 

Hledáte práci, ve které si jste jistí v kramflecích, ale zároveň potřebujete novou výzvu? Chcete 
být součástí stále se rozvíjející investiční skupiny? 

Zaměřujeme se na investování do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb, a to nejen 
na českém trhu, ale čím dál více se podílíme na projektech v zahraničí (v Polsku, na Slovensku 
apod.) 

Aktuálně hledáme novou posilu pro náš účetní tým, který nyní čítá 12 kolegů. Zakládáme si na 
týmovosti a dlouhodobé spolupráci (náš tým spolu funguje již řadu let). Víme, že je důležité se 
vzdělávat, proto v průběhu každého roku pořádáme několik školení pro celý účetní tým s 
externím lektorem. Nabízíme flexibilitu a možnost domluvit se na zkráceném úvazku. 

Co by Vás čekalo? 

• Starost o vybrané firmy ze skupiny – zpracování účetnictví od A po Z, účtujeme v 
systému Helios iNuvio 

• Práci s fakturami přijatými a vydanými a s pokladními doklady – evidence, účtování dle 
české legislativy 

• Účtování majetku, tvorbu finančních výkazů 

• Přípravu podkladů pro podání daňového přiznání a hlášení 

• Součinnost při auditech, pravidelných účetních závěrkách atd. 

• Sestavování jednoduchých daňových podání (např. DPH) 

• Kooperaci s ostatními účetními na zlepšování procesů ve finančním oddělení 

Bez čeho se u nás neobejdete? 

• Jsou třeba zkušenosti s vedením účetní agendy pro menší firmu alespoň 2 roky 

• Uplatníte u nás zkušenosti s daňovou a účetní problematikou 

• Samostatnosti, spolehlivosti a smyslu pro detail 

• Využijete také analytické myšlení a týmového ducha 

• Výhodou je, pokud máte vzdělání ekonomického zaměření 

• Ochoty vzdělávat se 

• Ideální by bylo, kdybyste měl/a zkušenosti s účetním systém Helios iNuvio 

Co Vám můžeme nabídnout? 

• Dlouhodobou spolupráci na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou 

• Plný nebo zkrácený úvazek, dle Vašich možností 

• Finanční skládající se z fixní měsíční mzdy a bonusu 

• Příjemné pracovní prostředí s moderním vybavením v Brně – Pisárkách 

• Velmi přátelský tým, který spolu táhne za jeden provaz (často pořádáme různé 
společné akce) 

• Samostatnou a smysluplnou práci s viditelným výsledkem 

• Pravidelná školení a rozvoj celého týmu v průběhu celého roku 

• 5 týdnů dovolené 

• Flexibilní začátek a konec pracovní doby 

• Možnost občasného home office 

• Příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

• Příspěvek do cafeterie 



• Příspěvek na životní pojištění 

• Zvýhodněné Multisport karty 

• Veškeré občerstvení na pracovišti zdarma 

Nástup dle domluvy, ideálně v průběhu března 2023. 

Místo výkonu práce: Brno - Pisárky. 

 
Pokud byste měli zájem, nebo byste se chtěli jen doptat na některé informace, neváhejte nám 
napsat na: kariera@drfg.cz. Těšíme se na Vaši zprávu! 

 


