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“Káva je môj život a život mnohých ďalších ľudí. Milióny ľudí chodí vďaka tomuto 
produktu každé ráno do práce. Šálka kávy nás všetkých spojuje, počnúc našim tímom 
a verím, že aj našimi zákazníkmi.“ Massimo Zanetti 

V roku 1973 položil Massimo Zanetti základy spoločnosti Segafredo Zanetti. Spočiatku 
bola obchodná činnosť zastúpená iba na talianskom trhu, ale počas fázy expanzie sa jej 
obchodné aktivity rozšírili do celého sveta. Teraz je zastúpená v 110 štátoch a kávu 
dodáva ako do segmentu HORECA, tak do kancelárií aj domácností.

Hľadáme kandidáta na volnú pozíciu:

účtovník/účtovníčka (so skúsenosťami)

NAŠE SPOLOČNÉ CIELE

Samostatné a spoľahlivé vedenie účetnictva a dodržiavanie  korporátných smerníc a pravidel.

NÁPLŇ PRÁCE

POŽADUJEME
• Ukončené vysokoškolské vzdělání, ekonomického zamerania
• Praxa minimálně 10 rokov
• Práca s MS Office na výbornej úrovni
• Znalosť kontingenčných tabuliek
• Účtovný program OMEGA výhodou, takisto aj skúsenosti s Oracle (nie je ale podmienkou)
• Anglický jazyk – min. B2
• Přátelské vystupování

PONÚKAME VÁM
• Prácu v nadnárodnej spoločnosti, so silným zázemím
• Samostatnosť
• Možnosť sebarealizácie
• Príjemné pracovné prostredie

Ste milý, priateľský a korektný človek? Čestnosť, dôvera a otvorenosť sú pre vás dôležité, rád pracujete v tíme a niekedy 
prevezmete zodpovednosť aj mimo svoje okolie? V tom prípade ste na správnom mieste. 

Tešíme sa na Váš životopis v slovenskom a anglickom jazyku s priloženou fotografiou. 

Prihláste sa teraz na lejtrichova@segafredo-zanetti.sk 

Ing. Soňa Lejtrichová, Country Manager

Nahliadnite      
s  nami do 
sveta kávy. 
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• Kompletné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou SR
• Zaúčtovanie a úhrady dodávateľských faktúr za tovar a služby
• Kontrola automatického zaúčtovania bankových výpisov
• Spracovanie mesačnej uzávierky
• Spracovanie ročnej účtovnej závierky
• Vedenie pokladne
• Správa majetku spoločnosti, výpočet mesačných odpisov, ročný výpočet daňových odpisov
• Inventarizácia majetku
• Kontrola a zaúčtovanie došlých platieb, sledovanie pohľadávok a neuhradených faktúr
• Príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy externou spoločnosťou
• Spracovanie daňového priznania na DPH a daň z motorových vozidiel
• Spracovanie podkladov pre koncernové výkazníctvo, pravidelných reportov do zahraničia podľa

požiadaviek koncernu
• Príprava finančných plánov
• Sledovanie a implementácia zmien v oblasti daňovej a účtovnej legislatívy

Hlavný pracovný pomer, miesto výkonu – Bratislava 




