
KPMG Financial Executive Search hľadá kandidáta na pozíciu Hlavný účtovník 
(Chief Accountant) pre klienta, ktorým je medzinárodná farmaceutická 
spoločnosť na Slovensku so sídlom v Bratislave.  

Popis pozície

Pozícia si vyžaduje samostatného človeka, ktorého zodpovednosťou bude 
vedenie účtovnej agendy spoločnosti, kontrola účtovných dát, príprava 
finančných výkazov a reporting. 

Pracovná náplň

• Pravidelná kontrola účtovných dát na dennej báze a následne príprava 
finančných výkazov na mesačnej báze (Súvaha, Výsledovka, Cash Flow)

• Účtovanie dohadných položiek a rezerv na mesačnej báze
• Spracovanie výkazov DPH na mesačnej báze
• Príprava reportov v programe Excel do HQ na mesačnej báze 
• Príprava mesačnej a ročnej účtovnej závierky, komunikácia s audítormi v 

rámci svojím pracovných oblastí
• Kreatívny a iniciatívny prístup na zlepšovaní procesov spoločnosti a 

implementácia interných procesov a dohľad nad ich dodržiavaním
• Vedenie malého tímu účtovníkov (2 podriadení)
• Kandidát bude denne pracovať s dátami v účtovnom software iScala, ktoré 

bude denne analyzovať a mesačne reportovať finančnému manažérovi -
finančnému kontrolórovi.

Požiadavky

• Minimálne 3 ročná prax v oblasti účtovníctva a daní
• Vysokoškolské – ekonomické II. st. (obor: účtovníctvo/audit výhodou)
• Expert v oblasti účtovníctva a daní (podvojného účtovníctva a dane)
• Prehľad v IFRS výhodou
• Aktívna znalosť anglického jazyka – stredná úroveň
• Skúsenosti s vedením malého tímu
• Analytické myslenie so zmyslom pre detail, komunikačné schopnosti, 

systémový prístup, spoľahlivosť, presnosť, samostatnosť, flexibilita, 
proaktivita

• Prax v účtovnom software iSCALA výhodou
• Excel - expert (denná práca s kontingenčnými tabuľkami, znalosť funkcií), 

PowerPoint a Word
• Skúsenosti z farmaceutického priemyslu výhodou, ale nie nutnou 

podmienkou 
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Benefity

• Služobný telefón a notebook aj na súkromné účely
• Zaujímavé platové ohodnotenie a bonusový program
• Zázemie stabilnej a prosperujúcej spoločnosti

Základná zložka mzdy

• V závislosti od praxe a skúseností od 1 600 EUR

Druh pracovného pomeru

• Plný pracovný úväzok 

Miesto výkonu práce

• Bratislava

Nástup

• Dohodou

Lygia Fullbrook
T: +421 915 410 776
E: lfullbrook@kpmg.sk
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