
KPMG Talent Solutions hľadá šikovného kandidáta na pozíciu Junior Finančný 
Kontrolór pre klienta so sídlom v Bratislave. Našim klientom je jedna z najväčších 
verejne obchodovateľných spoločností investujúcich do hotelového priemyslu v 
regióne strednej a východnej Európy.

Pozícia

Junior Finančný Kontrolór bude mať v náplni práce:

• Prípravu mesačných, kvartálnych a koncoročných prevádzkových PL reportov 
a analýz jednotlivých hotelov; sledovanie súladu nákladov s finančnými plánmi

• Spracovávať vstupné a výstupné finančné dáta pomocou manažérskeho systému 
INFOR

• Pripravovať konsolidované finančné reporty a krátkodobé/strednodobé plány so 
zameraním na cashflow

• Byť mediátorom pre externých audítorov a finančné inštitúcie
• Podieľať sa na príprave individuálnych účtovných výkazov a výročných správ 

viacerých spoločností z portfólia
• Podieľať sa na tvorbe finančných plánov a vyhodnocovať návratnosť investičných 

projektov (DCF, IRR)
• Zabezpečovať súlad interných a externých procesov s požiadavkami finančných 

zákonov SR
• Spolupracovať so skupinovým finančným riaditeľom a finančným kontrolórom na  

ad hoc projektoch

Požiadavky

Uvedená pozícia je vhodná pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 
v oblasti financií a aspoň 2-ročnou praxou na pozícii junior controller/analyst/auditor.

Jazykové znalosti a ostatné skúsenosti:

• Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
• Microsoft Excel – Pokročilý

Predpoklady a zručnosti:

• Znalosť IFRS
• Skúsenosť v ubytovacom sektore a znalosť USALI výhodou
• Skúsenosť z Big4 Company výhodou

Junior Finančný Kontrolór



Zamestnanecké výhody a benefity

• Bonus program do 600 EUR ročne, splatný v dvoch dávkach v roku pri splnení 
podmienok internej smernice

• Ročná odmena po dosiahnutí kombinácie individuálnych a prevádzkových cieľov
• Bezplatné stravovanie v hotelovej kantíne a bezplatné parkovanie v mieste 

zamestnania
• Mimoriadne výhodné zamestnanecké ceny v aquparkoch a lyžiarskych strediskách 

v SR a ČR a v hoteloch po celom svete
• Finančná odmena za Employee of the Month/Year
• Perspektíva dlhodobého zamestnania a uplatnenia sa v rámci Skupinového portfólia

Mzdové podmienky 

• Základná hrubá mesačná mzda od 1 900 EUR, pričom finálna výška mzdy bude 
posúdená v závislosti od skúseností kandidáta.
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