
Samostatný / komplexný / účtovník - 
účtovníčka 
 

Miesto práce 
Myjava časť Turá Lúka, Smolinské, Hradište pod Vrátnom 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
DOHODOU 
Mzdové podmienky (brutto) 
1 050 EUR/mesiac konečné finančné ohodnotenie závisí od seniority uchádzača 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva výrobnej spoločnosti /okrem miezd/, 
- účtovanie došlých a vystavených faktúr, bankových výpisov, pokladničných 
dokladov, interných dokladov, evidencia dlhodobého majetku, 
- účtovanie výrobných podnikov agro sektora, 
- kontrola účtovných dokladov po formálnej a vecnej stránke, 
- kontrola a inventarizácia účtov, 
- správa daní, zostavenie daňových priznaní, a zostavenie účtovnej závierky, 
- spracovanie štatistických výkazov, 
- komunikácia s ostatnými účtovníkmi a zamestnancami v podnikoch v skupine, 
- ponúkame odbornú a metodickú podporu skúsených ekonómov, 
- komunikácia s audítorom. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- príjemné pracovné prostredie 
- flexibilný pracovný čas 
- zaujímavé mzdové ohodnotenie. 

Informácie o výberovom konaní 

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie životopisu, kontaktovať budeme len 
vybraných uchádzačov. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 



Vzdelanie v odbore 

ekonomické 

Ostatné znalosti 

Helios Orange - výhodou 
Microsoft Excel - Mierne pokročilý 
Microsoft Outlook - Mierne pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Prax na pozícii/v oblasti 

účtovník 

Počet rokov praxe 

3 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Z osobnostných predpokladov vítame zodpovednosť, dôslednosť, dodržiavanie 
termínov, systematickosť v práci, proaktivitu, tímového ducha, spoľahlivosť a 
samostatnosť. Samozrejmosťou je orientácia sa v súvisiacej legislatíve (znalosť 
účtovných a daňových predpisov). 
Výhodou je predošlá prax vo vedení účtovníctva vo výrobnom podniku. 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Slovenské farmárske, a.s. združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodárime 
na viac ako 25 000 hektároch pôdy v rôznych podmienkach a v našich dcérskych 
spoločnostiach zamestnávame približne 600 zamestnancov. Sme jedným z lídrov v 
poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. 
Pri našej činnosti staviame na ľuďoch – ich odbornosti a schopnosti meniť veci k lepšiemu. 

Počet zamestnancov 

500 - 999 zamestnancov 

Kontakt 

Ing. Silvia Hirländerová, +421 918 983 395, silvia.hirlanderova@sf-d.sk  

Ing.  Renáta Masárová, +421 915 731 666, renata.masarova@pdsmolinske.sf-d.sk  
 

 


