
 

HLAVNÍ ÚČETNÍ  

 

Již téměř 60 let TIMAC AGRO, dceřiná společnost skupiny Groupe Roullier, neustále inovuje svoje 

produkty, aby nabídla řešení pro výživu půdy, rostlin a zvířat, která zlepšují podmínky v zemědělství 

šetrným způsobem k životnímu prostředí. Groupe Roullier je mezinárodní společnost působící ve více než 

100 zemí a zaměstnávající přes 8 000 lidí po celém světě. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost 

zemědělství a maximalizace zisků našich zákazníků.  

V současné době hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Hlavní účetní, který/á bude kompletně 

zastřešovat účetní agendu pro Českou republiku.  

 

Co všechno bude Tvojí náplní práce? 

 Budeš organizovat a odpovídat za komplexní účetní a daňovou agendu společnosti (měsíční i 
roční účetní závěrka, konsolidované výkazy, DPH, daň z příjmu, srážková, silniční, aj.).  

 Část mzdové a personální agendy ve spolupráci s externím mzdovým účetním a personálním 
oddělením. 

 Sledování účetní a daňové legislativy a aplikování změn, tvorba a kontrola dodržování vnitřních 
účetních předpisů v souladu s platnou legislativou. 

 Spolupráce s auditory, příprava a shromažďování podkladů pro audit a komunikace s dalšími 
externími subjekty (např. daňový poradce, finanční úřad, externí mzdový účetní, atd.). 

 Spolupráce s Finančním ředitelem na konsolidaci a reportingu pro skupinu. 
 Zodpovědnost za dohady, rezervy a nákladová střediska. 
 Optimalizace procesů na účetním oddělení.  

Co k tomu budeš potřebovat?   

 Praxi v rámci účetnictví přibližně 2 – 3 roky.   
 Znalost aktuálních účetních standardů dle české legislativy, daňových zákonů a máš přehled i 

ohledně IFRS.  
 Mluvíš plynně česky a anglicky alespoň na úrovni B2 (středně pokročilá znalost).  
 Praktická znalost Excelu (kontingenční tabulky a funkce) a SAPu (či jiného systému).  
 Další osobní charakteristiky, které jsou již zřejmé od povahy práce – zodpovědnost, pečlivost, 

přesnost, důslednost & schopnost srozumitelně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci a 
samozřejmě diskrétnost.  

Na co se můžeš těšit? 

 Stabilní zázemí silné skupiny s prémiovými produkty a vlastními patentovanými technologiemi, 
s 60letou tradicí, založenou ve Francii, kde máme i vývojové centrum – vyvíjíme si tak vlastní 
produkty, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. 

 Získáš skvělou orientaci ve firemních procesech a příležitost k profesnímu růstu díky komplexnosti 
oblastí (firma se neustále rozšiřuje, s tím přichází i více možností, velká míra autonomie a 
odpovědnosti). 



 

 

 Máme rádi flexibilitu a nové nápady - jsme prostředím bez zdlouhavých korporátních procesů pro 
implementaci.  

 Klademe důraz na odborné vzdělávání. 
 Práce v přátelském kolektivu lidí se stejným cílem a neformálním prostředí.  

Benefity 
 5 dní dovolené navíc (tzn. 25 dní dovolené) 
 2 dny zdravotní volna (tzv. sick days) 
 Stravenky (110 Kč na den).  
 Příspěvek na penzijní / životní pojištění 
 Multisport karta (50 % hradí zaměstnavatel)  
 Kafetérie 
 Roční bonus 
 Vzdělávací kurzy a školení 
 Referral bonus (bonus za doporučení zaměstnanců) 
 Pojištění odpovědnosti za škody 
 Využití mobilního telefonu i pro soukromé účely 

 

A jak bude vypadat výběrové řízení? 

Jestli Tě pozice oslovila, pošli nám životopis nebo odkaz na LinkedIn, ozveme se zpět telefonicky do 5 

pracovních dnů. Nejdříve si s tebou popovídáme krátce telefonicky, následně se dle časových možností 

domluvíme na video/osobní setkání.  

Pokud Tě pracovní pozice zaujala, pošli nám tvůj životopis a pár slov o tom, z jakého důvodu tě právě náš 
sektor zaujal na email recruitment@cz.timacagro.com  

 

mailto:recruitment@cz.timacagro.com

