
Vedúci/a ekonomického 
oddelenia 
Miesto práce 
Pravenec 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
01.10.2022 príp. podľa dohody 

Mzdové podmienky (brutto) 
1 800 EUR/mesiac 
1 800 Eur základný plat + 400 Eur prémie (v závislosti od praxe a znalostí) 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- riadenie, organizovanie, kontrolovanie práce na príslušnom oddelení, 
- spracovanie účtovnej a daňovej agendy ako celku ( daň z príjmov , DPH, 
zrážkové dane,) 
- poskytovanie stanovísk k daňovým otázkam, 
- komunikácia s daňovým úradom, príprava všetkých druhov daňových priznaní a 
hlásení, 
- organizácia mesačných a ročných účtovných závierok spoločnosti, 
- spolupráca pri audite a daňových kontrolách, 
- poskytovanie poradenstva v daňových otázkach ostatným zamestnancom 
spoločnosti, 
- spracovanie určených štatistických hlásení, 
- pripravovanie pravidelných hlásení, reportov, sumarizovanie a spracovávanie 
informácií podľa pokynov 
- riadenie a spravovanie predpisovej dokumentácie, jej archivácia 
- komunikácia a spolupráca s finančným oddelením Head officu 
- účasť na projektoch z Head office 

Zamestnanecké výhody, benefity 
Ponúkame: 
- stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti 
- perspektívne profesionálne uplatnenie 
- možnosť vzdelávanie a rozvoj prostredníctvom školení v odbore 
- flexibilný pracovný čas 



- príjemné prostredie 
- sociálny program 
- obedy v areáli spoločnosti 
- príspevok na dopravu 
- 13. plat 
- vianočný bonus 
- zamestnanecká zľava na výrobky našej spoločnosti 

Informácie o výberovom konaní 
- výberové konanie prebehne v mesiaci august 2022 
- znalosť účtovnej a daňovej legislatívy SR ( zákon o účtovníctve, postupy 
účtovania, daňové zákony) 
- prax s prípravou účtovných závierok 
- plynulá úroveň anglického jazyka je PODMIENKOU – písomná a ústna 
komunikácia v anglickom 
jazyku s Head officom v zahraničí 
- znalosť MS Office (Excel, Word, Outlook)-pokročilý 
- znalosť SAP výhodou 
- znalosť IFRS výhodou 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
31.8.2022  

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 
ekonomický smer 

Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - Pokročilý 
Microsoft Word - Pokročilý 
Microsoft Outlook - Pokročilý 

Vodičský preukaz 
B 

Prax na pozícii/v oblasti 



min. 5 rokov na pozícii hlavného účtovníka/ účtovníka vo výrobnej spoločnosti, 
preukázateľná skúseno 

Počet rokov praxe 
5 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- samostatnosť 
- schopnosť dodržiavať stanovené termíny, orientácia na detail 
- precíznosť a dôslednosť 
- vysoké pracovné nasadenie 
- flexibilita 
- komunikačné schopnosti 
- odolnosť voči stresu 
- zodpovednosť 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 
Už vyše 30 rokov je naše meno synonymom kvality, inovácie a nových 
technológií. 
SLOVAKTUAL je najväčší výrobca plastových a hliníkových okien a dverí v rámci 
Slovenska a Českej republiky. V Pravenci zamestnávame viac ako 650 ľudí. 
Predaj a montáž okien v SR a v ČR zabezpečuje sieť našich zmluvných partnerov, 
ktorí na okná a dvere SLOVAKTUAL poskytujú poradenstvo, spracúvajú cenové 
ponuky a realizujú odbornú montáž. Spolu zamestnávajú ďalších viac ako 300 
ľudí. 
Od roku 2021 patrí Slovaktual do rodiny DOVISTA. 
Naša spoločnosť rýchlo rastie, preto hľadáme perspektívnych, ambicióznych 
kolegov do nášho tímu. 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Schlencová 
Tel.: +421902950656 
E-mail: j.schlencova@slovatual.sk 
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