
 

 

FINANCE Zlín, a.s.  

obchodník s cennými papíry 
jsme českou společností s více než šestnáctiletou historií, poskytující služby zejména 

v oblastech obchodování a investic do cenných papírů, správy majetku a podnikových 

financí s licencí České národní banky.  

 
V současné době hledáme pečlivou uchazečku na místo 

 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE / ASISTENTKA   

  
Místo práce:____________  

Zlín   

 

Náplň práce:____________ 

Administrativní činnosti spojené s evidencí smluv uzavřených se zákazníky, jejich 

dodatků a plných mocí, vedení doprovodné evidence obchodních transakcí 

zaměstnavatele a jeho zákazníků (přijatých pokynů, uzavřených obchodů a jejich 

vypořádání, reklamací, agenda dražeb, výplaty dividend), zpracování a tisk výsledků 

těchto transakcí, vedení evidence podaných a zpracovaných reklamací klientů, vedení 

evidence přijatých a odeslaných peněžních prostředků. Dále veškeré činnosti spojené 

s vedením samostatné evidence investičních nástrojů a samostatné a hromadné 

úschovy investičních nástrojů, s poštovní agendou, správou pokladen, přijatými a 

vydanými fakturami, bankovními výpisy, přípravou podkladů pro mzdy zaměstnanců, 

pravidelnou inventarizací vybraných účtů, komunikace s externí účetní firmou, 

pravidelná inventarizace vybraných účtů, plnění pracovních úkolů asistentky 

 

Požadavky a schopnosti:__  

SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření   

!! Pečlivost, důslednost a zodpovědnost 

Samostatnost a flexibilita 

Velmi dobrá znalost MS Office 

Praxe na obdobné pozici nejméně 1 rok 

Komunikativní osobnost  

Znalost podvojného účetnictví výhodou  

Znalost německého nebo anglického jazyka výhodou 

 

Nabízíme:______________  

Nástupní plat 15.000 Kč, po zapracování jeho zvýšení na 16.000 Kč měsíčně; 

čtvrtletní odměna vázaná na plnění pravidelných činností, mimořádné odměny v závislosti 

na výsledcích, pracovním nasazení a celkovému přístupu k práci 

Příspěvek na stravování    

Práci v mladém kolektivu 

Pružnou pracovní dobu 

Možnosti osobního a profesionálního růstu 

Nástup ihned   

   



Kontakt:________________   

Cítíte-li se naší nabídkou osloveni a Vaše dosavadní pracovní zkušenosti se slučují s 

uvedenými požadavky, neváhejte zaslat svůj strukturovaný životopis v ČJ včetně 

adresy, telefonního čísla a své fotografie na níže uvedené kontakty. 

   

 

Ing. Jan Mach_________ 

FINANCE Zlín, a.s. 

Nad Ovčírnou 1778 

760 01 Zlín 

tel.: +420 603 482 080 

e-mail: mach@financezlin.cz 


