Accountant for
RIMOWA CZ (F/M)

Baví Vás čísla a chcete se stát součástí fajn finančního
týmu v Pelhřimově, kde vyrábíme luxusní kufry pro
celý svět? Pro naši společnost hledáme nového
kolegu.

- Znalost němčiny či francouzštiny je pro Vás další
výhodou
- Zkušenosti s MS Office se zaměřením na Excel
považujeme za samozřejmost
- Počítáme s proaktivním přístupem ke svěřeným

Welcome to RIMOWA, the first German Maison of
the LVMH Group. We are a global lifestyle brand
with a mission to create the essential tools for a
lifetime of travel. For more than 120 years, we’ve
dedicated ourselves to develop unique products
where function coexists with luxury, heritage with
innovation, and craftsmanship with design.
At RIMOWA we believe that great ambitions
demand resilient companions. It’s why our tools
are created with longevity in mind. Because the
most meaningful journeys last more than a trip,
they last a lifetime.
Please join us to discover your own.

Senior Accountant – účetní

úkolům, zaměřením na detaily, samostatností a
komunikativností

C O BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ :
- Všeobecné účetnictví (GL, AP, AR, atd.)

C O VÁM DOKÁŽEME NABÍDNOUT :

- Zpracování přiznání k DPH
- Zpracování silniční daně

- Nadstandardní firemní benefity, jako například

- Příprava podkladů pro měsíční, čtvrtletní a roční
závěrku skupiny

příspěvky na penzijní či životní připojištění, na
dopravu a 100% docházku, 5 týdnů dovolené,

- Roční závěrka dle ČÚS

příspěvek na firemní stravování je samozřejmostí
- Příjemný kolektiv lidí, který táhne za jeden provaz

C O POŽADUJEME :

- Denní používání cizích jazyků
- Odpovídající mzdové ohodnocení (dle vzdělání a

APPLICATION:
We would kindly ask you to send your complete
application documents in Czech, English or
German, including your salary expectations and
the earliest commencement date as PDF via Email
to lucie.dlouha@rimowa.com
HR department
Lucie Dlouha

- Je třeba zvládat podvojné účetnictví na jedničku, bez
toho se u této pozice neobejdete
- Jelikož naše mateřská společnost sídlí v zahraničí,
potřebujeme,

abyste

se

domluvil

s kolegy

v anglickém jazyce
- Pokud již máte zkušenosti se SAP FI modulem, je to
skvělé, pokud nemáte, nevadí, naučíte se
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