TRAINEE – ÚČETNÍ METODIK
Do týmu Účetní metodiky hledáme kolegu/kolegyni na pozici Trainee - Účetní metodik, pro
kterého/kterou je účetnictví zábava a zároveň výzva a chce svoji kariéru nastartovat
v renomované bance a v týmu zkušených kolegů.
Tým Účetní metodiky se zabývá zejména udržováním účetního rozvrhu, nastavováním a
definováním účetních postupů pro nové nebo modifikované produkty.
Jste studenty 3. – 5. ročníku vysoké školy a už nyní byste rádi začali stavět základy své kariéry?
Chcete mít svou budoucnost pod kontrolou? Zúčastněte se výběrového trainee programu
Raiffeisenbank, seznamte se s fungováním banky a získejte cenné zkušenosti od profesionálů
v oboru.
Co budete na pozici trainee – účetní metodik dělat v prvním a druhém roce?



Učit se a seznamovat se s účetními systémy banky
Pomáhat zkušenějším kolegům s prací účetního metodika

Co budete na pozici účetní metodik – junior dělat v dalších letech?





Spravovat účetní systémy z hlediska nastavení správného účtování
Parametrizovat a testovat účetní schémata pro vývoj systémů při implementaci nových produktů a
procesů
Stanovovat účtový rozvrh banky a zodpovídat za jeho správnost a aktuálnost
Otevírat nové účty hlavní knihy na základě požadavků ostatních útvarů banky

Jaká je naše představa o kandidátovi?






Máte analytické myšlení a komunikační schopnosti
Umíte velmi dobře pracovat s MS Excel
Disponujete základní znalostí finančních výkazů a účtování bank
Jste orientovaný/á na výsledek a preciznost
Ovládáte anglický jazyk slovem a písmem



Možnost docházet na 20hodin týdně

Výhodu budete mít, pokud:





Studujete nebo jste vystudoval/a VŠ ekonomického nebo finančního zaměření
Máte praxi v účetnictví nebo auditu
Máte znalost IFRS zejména s ohledem na účetnictví bankovních produktů
Jste schopný/á číst SQL skripty a dle potřeby si připravit vlastní

A co nabízíme my?








Po úspěšném absolvování programu trainee získání práce na hlavní pracovní poměr
Zajímavou a dlouhodobou práci v dynamické mezinárodní společnosti
Seznámení s fungováním banky v různých oblastech
Úzkou spolupráci se špičkovými odborníky v oblasti bankovnictví
Flexibilní pracovní dobu
Příjemné a snadno dostupné místo práce na Praze 4 – Pankráci
Benefity na míru - týden dovolené navíc, slevy u řady společností (a k tomu klasika – stravenky,
výhodný úrok na hypotéku a další…)

Kontakt:
Petra Englická
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, petra.englicka@rb.cz , tel:
234 401 312

