
Patria Finance, a.s. 

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO 26455064 

zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 

vedeném Městským soudem v Praze 

 

 

 
 

 
 

Junior finanční analytik/asistent 

v oddělení Financí a účetnictví 
 

Připojte se k týmu společnosti Patria Finance, a.s.  

Patria Finance, a.s. je významný obchodník s cennými papíry a člen jedné z největších a nejúspěšnějších 

finančních skupin v Evropě. V současné době hledá nového kolegu/kolegyni na plný případně zkrácený pracovní 

úvazek na pozici: Junior finanční analytik/asistent v oddělení Financí a účetnictví.   

Náplň práce:  

 příprava podkladů pro účtování, rekonciliace účetních záznamů v rámci skupiny Patria 

 import dat do účetního programu SAP a jejich rekonciliace 

 příprava podkladů a zpracování reportingů směrem k ČNB, mateřské společnosti ČSOB a ČSÚ 

 spolupráce na přípravě měsíční a roční auditované závěrky 

 podílení se na nových projektech v oddělení Financí a účetnictví 

Co očekáváme? 

 minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru (vhodné i pro studenty VŠ) 

 základní znalost podvojného účetnictví výhodou 

 pokročilá znalost MS Excel (na úrovni používání základních funkcí, jako jsou: if, vlookup, sumifs, concatenate, 

kontingenční tabulky apod.) 

 znalost MS Word, MS PowerPoint 

 analytické myšlení, pečlivost, samostatnost, důslednost, spolehlivost, flexibilita 

 proaktivní přístup, zájem o práci s čísly, sebevzdělávání 

 znalost anglického jazyka (min. úroveň A2, některé materiály mohou být v AJ, příležitostná komunikace 

s dodavateli či kolegy z mateřské společnosti KBC Bank) 

Co nabízíme? 

 zajímavou práci v příjemném kolektivu, prostor pro seberealizaci a osobní růst  

 zaškolení do jednotlivých agend, možnost čerpat znalosti od zkušených kolegů  

 zázemí stabilní společnosti, která je členem skupiny ČSOB a KBC 

 dobré platové podmínky, zaměstnanecké benefity       

 pracovní poměr na plný úvazek (po domluvě lze i částečný), nástup možný ihned 

 do 30.6.2019 místo výkonu práce v centru Prahy, poté v nové budově ČSOB u metra Radlická 

V případě zájmu zašlete prosím životopis na hrabetova@patria.cz. Pokud neobdržíte pozvánku k pohovoru do 14 

dnů po odeslání Vašeho životopisu, tak bychom Vám tímto chtěli poděkovat za Váš zájem pracovat ve skupině 

Patria, čehož si velice ceníme, ale bohužel jsme dali přednost jinému kandidátovi, jehož profil více odpovídal 

našim nárokům kladeným na hledanou pozici a přejeme Vám, aby Vaše hledání nového zaměstnání dopadlo 

úspěšně.  

Odesláním svého životopisu potvrzujete, že jste se obeznámil/a s údaji o zpracování Vašich osobních 

údajů uvedených v Informačním memorandu pro uchazeče zde. 

mailto:hrabetova@patria.cz
https://cdn.patria-direct.cz/Informacni-memorandum-pro-uchazece.pdf

