Myslíte si, že účtařina není nuda a chápete, jak moc důležitá práce to je?

Díky skvělé práci lidí ve skupině MNC GROUP se naši zákazníci mohou již 30 let spolehnout na svou
mobilitu. Mohou vždy bezpečně a bez starostí a vozit vše, co potřebují.
Odvézt děti do školy, sebe do práce, přepravovat zboží, podnikat v dopravě. Nebo jezdit jen tak pro
radost☺.
Specializujeme se na prodej a servis vozidel. V portfoliu máme značky Mercedes-Benz, BMW, Ford a
Opel.
Abychom to celé ukočírovali, potřebujeme systém, pořádek a správná data. To by samozřejmě nešlo
bez našich skvělých účtařek. Ale potřebujeme posilu a tak hledáme další šikovnou

Účetní
Vaším jediným úkolem zatím bude mít správně a včas zpracované účetní podklady.
To znamená, že vás čeká kontrola, pořizování a účtování dokladů. A postupně také inventarizace
účtů.
K tomu Vám pomůže, když budete mít alespoň základní orientaci v účetnictví a DPH.
Vůbec nečtěte dál, pokud nejste pečlivá a ani trochu vás nerozhodí, když něco není přesně, jak má
být.
Pořád dobré? Tak jedeme dál! Pravidla, řád a systém pro vás nejsou sprostá slova?
Hurá! Teď už by Vás mohlo vyřadit, jen pokud se nemusíte s počítačem a nevíte, co to je Excel.
A jestli jste se navíc už potkala s Abrou nebo za sebou dokonce máte dobré výsledky, máte velké
plus☺.
Pořád ještě zvažujete? Tak tady je pár dalších lákadel.
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Naše hlavní účetní se o Vás bude starat jako o vlastní☺ a budete se s námi cítit jako doma.
Nehodíme Vás tzv. do vody. Opravdu vás postupně se vším seznámíme a zaškolíme.
A zaškolením to neskončí, povedeme Vás profesně stále dál.
Nejsme malá firma, ale jsme v pohodě – žádný korporát ☺. Svých lidí si vážíme, jednáme
férově a na rovinu.
Výkon musí být, ale rádi se u práce i pobavíme a zasmějeme.
Jsme progresivní, chráníme přírodu a postupně přecházíme na bezpapírovou formu
účtování.
Práce u nás je velmi rozmanitá – účtujeme 7 společností holdingu MNC GROUP
Víme, že bez kvalitních a spokojených spolupracovníků nikdy nedosáhneme našeho hlavního
cíle. Při výběru lidí jsme nároční, ale ti, kteří projdou sítem, se na nás vždy mohou
spolehnout.

Ráda byste získala víc informací? Přišla se podívat, jak to u nás funguje? Napište nám!

