
 
 

 

Jsme dynamická česká firma se sídlem v Brně s více než 12 lety zkušeností v oblasti 

strojírenství. Dodáváme 30 milionů dílů ročně s ročním obratem 10 mil. EUR. 

Nabízíme dělení, soustružení, frézování a dokončovací operace na dílech z 

extrudovaného hliníku či válcované oceli. Jsme vybavení moderní technologií 

přinášející rychlou a efektivní výrobu se 100% kontrolou. Mezi naše zákazníky patří 

například mezinárodní automobilové koncerny či firmy z kosmického průmyslu. 

 

FINANČNÍ ANALYTIK 

Patří mezi vaše silné stránky zodpovědnost, flexibilita a spolehlivost? Máte za sebou 

pracovní zkušenosti v oblasti podnikových financí? Baví vás různorodá práce v 

malém kolektivu? Nebojíte se nových úkolů? Nemáte problém na sebe vzít 

odpovědnost za předkládaná data? Pak neváhejte číst dále. 

Jsme česká firma, která už téměř 12 let vyrábí a dodává obráběné hliníkové díly pro 

přední světové automobilky. Naším posláním je s nadšením poskytovat kvalitní 

výrobky, za výhodné ceny a v co nejkratším čase. 

Hledáme energického muže/energickou ženu na pozici Finanční analytik, který/která 

vezme naši vizi za svou a bude zodpovědně zpracovávat data a předkládat je vedení 

firmy jako podklad pro jejich další rozhodování. 

 

Co budete mít za odpovědnost? 

· Finanční plánování divizí – HV, cash flow 

· Sestavování ročních a kvartálních finančních plánů 

· Spolupodílení se na hodnocení ročních výsledků firmy 

· Vytváření ekonomických analýz a ad-hoc reportů 

· Plán hodnoty skladů 

· Zpracování plánu cash flow, plán směnných obchodů 

· Evidence a hodnocení marží 

· Kalkulace prodejních cen 

· Zpracování podkladů pro finanční audit 



· Správa dat v ERP systému 

· Práce na samostatném projektu: propojení logistického plánování s ERP systémem   

 

Co od Vás očekáváme? 

· SŠ/VŠ ekonomického směru 

· Praxe na obdobné pozici 

· Znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví a podnikových financí 

· Výbornou znalost MS Excel 

· Znalost AJ mírně pokročilá (porozumění textu) 

· Analytické a logické myšlení, spolehlivost, pečlivost, efektivní komunikace, 

proaktivní přístup 

 

Co Vám nabízíme? 

· Platové ohodnocení závislé na zkušenostech a schopnostech kandidáta 

· Samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti 

· Možnost podílet se na dalším rozvoji úspěšně fungující společnosti 

· Různorodou náplň práce a možnost seberealizace 

· Prostor pro další rozvoj a vzdělávání 

· Účast na firemních akcích 

· Nástup možný od 2/2022 

Součástí výběrového řízení bude test, na jehož vyplnění budete mít 1 den. Na 

základě posouzení Vašeho životopisu a výsledků testu budete případně pozváni na 

osobní pohovor do naší společnosti. 

 

 


