
Junior účetní pro zpracování přijatých plateb s ruštinou - Ostrava

 

Rádi komunikujete v ruštině? 

Chcete rozvíjet svou kariéru v oblasti účetnictví? 

Pak hledáme právě Vás! 

V centru sdílených služeb společnosti Siemens zajišťujeme účetní služby pro naši zahraniční pobočku v Rusku, se 
kterou jsme denně v kontaktu. Pracujeme  s přijatými i vystavenými fakturami, spravujeme data dodavatelů a 
odběratelů, provádíme platební běhy, účtujeme bankovní výpisy, aktivujeme majetek a zpracováváme účetní 
závěrky v našich systémech. 

Co u nás budete dělat? 

- zodpovídat za odběratelské účty v systému SAP 
- přiřazovat přijaté platby k vystaveným fakturám 
- připravovat a spouštět upomínkové běhy 
- vykonávat další činnosti spojené s účetnictvím odběratelů – zápočty, změny splatnosti, úroky z prodlení, 

odpisy pohledávek, inkasa 
- komunikovat se zákazníky a interními odděleními emailem nebo telefonicky na denní bázi 
- podílet se na měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrkách 

Co od Vás očekáváme? 

 uživatelskou znalost MS Office 

 komunikativní znalost ruského jazyka 

 zájem o práci v administrativě a účetnictví  

 prozákaznický přístup, dobré komunikační dovednosti, přesnost a pečlivost 

Co Vám můžeme nabídnout? 

 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a v Ostravě pro 
lepší skloubení pracovního a soukromého života 

 Individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní 
volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění  

 příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně 

 možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma 

 nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky  

Pozice je vhodná pro absolventy, plně Vás zaškolíme, poskytneme Vám maximální podporu a budeme Vás 

směřovat k rozvoji Vašich pracovních zkušenosti. Více informací naleznete na stránkách 

www.siemenssharedservices.cz. 

 

Pokud Vás pozice zaujala nebo byste rádi získali více informací, neváhejte mne kontatkovat na 

petra.fujakova@siemens.com, případně volejte na číslo +420734424813. 

http://www.siemenssharedservices.cz/
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