
Zdravíme z TLAPNETU🙋

Firma Tlapnet byla založena jako rodinná firma. Už více než 18 let jsme lokálním

poskytovatelem na poli internetu. V roce 2012 jsme se stali zakládajícím členem ISP

Alliance a.s., akciového sdružení největších poskytovatelů internetu v České republice.

Svým zákazníkům zajišťujeme spolehlivé připojení a TV do bezmála 80 000 domácností v

ČR a 6 000 na Slovensku.

📢 Koho hledáme?

Naše firma neustále roste a vytváří pracovní příležitosti pro talentované a nadšené lidi.

Máte-li chuť se společně s námi podílet na rozvoji a růstu, splňujete-li níže uvedené

požadavky a jste připraveni na novou výzvu, pak jste správný kandidát/ka na tuto pozici.

❓ Co Vás s námi čeká?

● Agenda DPH (příprava podkladů k přiznání DPH, souhrnné a kontrolní hlášení).

● Agenda nákladů a závazků - účtování a jejich správa.

● Inventarizace účtů a příprava podkladů pro pravidelnou závěrku, audit.

● Účetní operace na základě spolupráce s hlavní účetní.

● Aktivní zapojení a podpora správného vedení účetnictví, kontrola dodržování pravidel

a interních procesů.

● Podílení se na interních projektech.

● Spolupráce s controllingem a ostatními odděleními.

● Spolupráce s kolegy na pobočce v Čáslavi, kde bude i tvá kancelář.

💡 Požadavky:

● SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru.

● Znalost účetních programů, výhodou je orientace v ABRA FlexiBee.

● Znalost MS Office, uživatelská znalost Google Workspace.

● Znalost sestavení přiznání k dani z příjmu PO a FO výhodou.

● Kompletní znalost problematiky podvojného účetnictví.

● Úspěšnou zkušenost v oboru - praxe na obdobné pozici podmínkou.🙂

● Schopnost řešit problémové situace, pracovat v týmu a stanovovat si priority.



🐾 Co Vám můžeme nabídnout?

● Nástup: možný ihned/dohodou.

● Místo pracoviště: Čáslav.

● Pružná pracovní doba, možnost home office.

● Mobilní telefon, notebook.

● Příspěvek na cestu do zaměstnání.

● Zázemí stabilní a silné lokální - rodinné společnosti.

● Protože jsme internetová společnost, těšit se můžete také na bezplatné internetové

připojení a TV v kompletní nabídce.

Zaujalo Vás to? Pak budeme moc rádi, pokud nám zašlete své CV, motivační dopis nebo

cokoliv, z čeho Vás lépe poznáme 🙂📜

Budeme se moc těšit!

Lenka & Tlapnet tým


