
Specialista / specialistka účetního oddělení 
Nejvýznamnější výrobce modulů a autosoučástek a exkluzivní dodavatel automobilky 

Hyundai Motor Manufacturing Czech společnost MOBIS Automotive Czech, s.r.o. hledá 

kandidáta/kandidátku do svého týmu na pozici Specialista / specialistka účetního oddělení. 

Pozice je vhodná i pro absolventy. Nástup preferujeme ihned, případně dle domluvy. Místem 

výkonu práce jsou Nošovice. 

 

Náplní práce bude příjem, kontrola, účtování a schvalování přijatých faktur, zpracování a 

vedení agendy DPH, správa investičního majetku a evidence drobného majetku, zpracování 

silniční daně a daně z nemovitostí, spolupráce při účetních závěrkách, kontrollingu a 

reportingu, IFRS reporting mateřské společnosti a mnoho dalšího. 

 

Požadujeme: 

• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru 

• praxe na podobné pozici výhodou 

• znalost účetní a daňové legislativy 

• znalost správy aktiv, fakturace 

• znalost systému SAP výhodou, nikoliv podmínkou 

• znalost Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) výhodou 

• znalost MS Office, zejména Excel 

• znalost Anglického jazyka na komunikativní úrovni – podmínkou (denní komunikace 

v písemné i ústní formě) 

 

Nabízíme: 

• kariéru ve stabilní zahraniční společnosti 

• odborný a kariérní růst 

• zaměstnanecké výhody 

• nástup ihned nebo dle domluvy 

• jedná se o zástup za mateřskou dovolenou 

 

POHOVORY NYNÍ PROBÍHAJÍ ONLINE! 

 

Naše společnost přijala mnohá bezpečnostní a preventivní opatření ve vztahu ke 

koronaviru: 

• pravidelné měření teploty všech zaměstnanců 

• zaměstnanci nosí roušky a je to přísně hlídáno 

• výrazné omezení pohybu osob, které nejsou zaměstnanci, na nezbytně nutné minimum 

- při vstupu je všem změřena teplota bezdotykovým teploměrem, vstup do areálu 

pouze v roušce a podepisují čestné prohlášení, že nepobývali v rizikové oblasti 

• úklid dezinfekčními prostředky několikrát denně 

• dezinfekce společných prostor generátory mlhy 

• rozmístění dezinfekčních gelů a informačních cedulí po budově 

• v jídelně jsou distribuovány balené příbory 

• v jídelně je k dispozici zázvorový čaj působící blahodárně na imunitní systém 

• firemní autobusy jsou dezinfikovány jak dezinfekcí, tak i ozónovým generátorem před 

každou jízdou 

 

 

Své životopisy (v ČJ a AJ) a dotazy zasílejte prosím na emailovou adresu: 

katerina.hojpakova@mobis-auto.cz nebo na michaela.stepanikova@mobis-auto.cz . 

 

Těšíme se na spolupráci. 

Kateřina Hopjáková, specialista náboru 

 

Informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách www.mobis-

auto.cz. 
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