
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUKRAM s.r.o. se sídlem v Horním Podluží, člen americké skupiny 
BELDEN, výrobce propojovacích signálních a datových kabelových konektorů 
zejména pro průmyslové linky, hledá posilu do finančního oddělení. 

    

Hlavní účetní 
 

Náplň práce: 
 komplexní vedení podvojného účetnictví v souladu s platnými účetními 

a daňovými zákony ČR a US GAAP 

 řízení měsíčních a ročních závěrek dle US GAAP a českých účetních 
standardů 

 řízení účetního a daňového auditu, komunikace s auditory a daňovými 
poradci, komunikace se střediskem sdílených služeb 

 zpracování daňových přiznání a zabezpečení daňových povinností 
společnosti 

 spolupráce s orgány státní správy, zejména statistickým, celním a 
finančním úřadem 

 příprava podkladů pro management a spolupráce při reportingu 

 optimalizace procesů, tvorba vnitropodnikových směrnic, nastavování 
systému vnitřních kontrol a spolupráce s interními auditory 
 

Požadujeme: 
 minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou 

 praxe v oboru min. 3 roky v nadnárodní společnosti 

 komunikativní znalost anglického popř. německého jazyka  

 velmi dobrá znalost účetnictví, obecná znalost IFRS nebo US GAAP 

 velmi dobrá znalost daňové legislativy ČR, zejména zákona o DPH a 
dani z příjmu 

 analytické dovednosti a schopnost práce s daty 

 znalost SAP FI/CO nebo jiného ERP 

 výborná znalost práce na PC, zejména MS Excel 

 samostatnost, odpovědnost, proaktivita při řešení svěřených úkolů 

 zkušenost s SOX vítána 
 

Nabízíme: 

 trvalý hlavní pracovní poměr v zázemí stabilní nadnárodní společnosti 

 velice příjemné a přátelské pracovní prostředí 

 odpovídající finanční ohodnocení dle kvalifikace 

 bonus za efektivitu, roční bonusy, prémie za proaktivitu 

 možnost profesního růstu a dalšího firemního vzdělávání 

 věrnostní odměny – jubilea firemního stáří, příspěvek na penzijní 

připojištění, dovolená navíc, stravenky 

 

Zaujala Vás nabídka? 
Své životopisy prosím zašlete elektronicky na výše uvedenou emailovou 
adresu. V případě dotazů nás kontaktujte na uvedené telefonní číslo. 
 

Personální oddělení 
Lukram s.r.o. / Belden Inc. 
Horní Podluží 251, 407 57 
Česká Republika 
www.belden.com/lukram-cz 
 
 
 
 
Mgr. Dana Popílková 
HR manager 
Tel. 725 828 530 
E-mail: dana.popilkova@belden.com 
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