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Pozice Specialista
v oblasti controllingu
Jsme soukromý železniční dopravce s mateřskou společností v Německu působící na českém trhu již od roku 2010. V rámci produktové značky
Trilex zajišťuje dceřiná společnost Die Länderbahn GmbH provoz na linkách T7, RE a v létě také sezónní provoz na lince Liberec – Máchovo
jezero. Ryze česká společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. obsluhuje linky U12, U14 a turistickou linku T7 z Chomutova do Vejprt s přeshraniční
přepravou do německého Cranzahlu.
V roce 2021 uzavírá Die Länderbahn CZ s.r.o. s Libereckým krajem dopravní smlouvu na provoz železniční linky L4 z Rumburku do Mladé
Boleslavi město přes Českou Lípu. A v roce 2022 se provoz rozšíří také na linku L2 z Liberce do Děčína. Naše společnost expanduje, a proto
hledáme do našeho týmu další posily.

Náplň práce:

yy Tvorba dotačních podkladů
yy Vyúčtování zákonných slev Ministerstvu dopravy
yy Monitoring provozních nákladů
yy Clearing tržeb
yy Reporting měsíčních přehledů pro mateřskou společnost
v Německu
yy Tvorba měsíčních a ročních statistik
yy Inventarizace

Nabízíme:

yy Místo výkonu práce – Ústí nad Labem
yy Zaměstnání u stabilní německé firmy s českým zastoupením
v mladém a přátelském kolektivu
yy Motivující pracovní ohodnocení a firemní benefity
yy Profesní růst
yy Nástup ihned

Zaujala vás tato nabídka?

Požadavky:

yy Ukončené studium podnikové ekonomiky nebo obchodní vzdělání
podobého směru
yy Víceletou praxi vztahující se k oboru Controlling
yy Velmi dobré znalosti MS-Office
yy Dobré znalosti SAP (moduly AA/CO/FI), znalosti HFM výhodou
yy Velmi dobré znalosti německého nebo anglického jazyka slovem i písmem
yy Samostatnost, preciznost a organizovanost
yy Logické myšlení
yy Velmi dobré komunikační schopnosti v rámci mezinárodní společnosti
yy Sebevědomé a reprezentativní vystupování
yy Odolnost vůči stresu a spolehlivost
yy Schopnost pracovat v týmu
yy Flexibilitu a ochotu k příležitostným služebním výjezdům, řidičský průkaz
skupiny B podmínkou

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, paní Radmilu Vojtěchovskou na tel. č. +420 773 772 422. Životopis také můžete zaslat na adresu
radmila.vojtechovska@laenderbahn.com nebo lenka.petrakova@laenderbahn.com. Můžete nás také kontaktovat přes Facebook.

