
 

 

FINANČNÍ ANALYTIK 
Lokalita: Praha 

Pozice: vhodná pro OZP 
Úvazek: poloviční (20 hodin týdně) na dobu neurčitou 

 
Johnson&Johnson hledá do svého přátelského kolektivu nového kolegu nebo kolegyni na pozici Finančního analytika do 

Revenue týmu. Jedná se o samostatné vedení účetních operací pro určité země, které budete mít na starosti. Náš tým 

z Prahy zajištuje účetnictví pro celý region Evropy-Středního Východu a Afriky. Tato pozice je vhodná pro kandidáty/tky se 

zdravotním postižením (OZP).  

Náplň Vaší práce: 

• Samostatné vedení účetních operací během měsíce a řízení účetní závěrky na měsíční bázi pro Vámi svěřené země 

• Zodpovědnost za kalkulace a účtování finančních operací spojených s příjmy organizace 

• Příprava, kontrola a porozumění účetním přehledům v souladu s GAAP účetnictvím 

• Budování vztahů a komunikace s interními J&J týmy ve Vámi opatrovaném regionu 

• Dlouhodobá spolupráce s interním a externím auditem spojená s řešením jejich konkrétních požadavků 

• Pravidelné setkávání a komunikace s týmem, možnost sdílení zkušeností a společného hledání řešení problémů 

 

Naše očekávání: 

• Vzdělání v oblasti financí – středoškolské nebo vysokoškolské 

• Velmi dobrá znalost angličtiny – jsme mezinárodní tým, takže komunikace v rámci týmu a firmy probíhá v angličtině 

• Dobrá orientace v účetnictví a jeho principech – zkušenosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou 

• Schopnost komplexní práce s daty v Excelu – práce s kontingenčními tabulkami a dalšími funkcemi na denní bázi 

• Schopnost pracovat samostatně na zadaných úkolech – vždycky se však můžete zeptat svých kolegů 

• Týmová spolupráce – jsme jeden tým a jsme na to hrdí 
 

Nabízíme Vám: 

• Práci pro jednu z největší firem v oblasti lidského zdraví 

• Možnost kombinovat práci z domu a z kanceláře včetně flexibilní pracovní doby 

• Možnost prodloužené doby zaučení, včetně týmového „buddyho“, který Vám pomůže se zorientovat ve firmě, stejně 
tak ve Vaší práci 

• Možnosti pro další osobní a profesní rozvoj (vzdělávání, možnost dlouhodobého karierního rozvoje v rámci firmy) 

• Možnost účastnit se firemních aktivit i mimo Vaši přímou pracovní zodpovědnost, jedná se o aktivity spojené s naším 
Krédem Johnson&Johnson 

• Nadstandartní firemní benefity: 
o 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (bez udání důvodu) 
o Stravenky, Kafeterie, příspěvek na pražskou MHD 
o Zdravotní a úrazové pojištění, stejně tak příspěvek na penzijní spoření 
o Příspěvek od zaměstnavatele v případě nemoci nad rámec běžné nemocenské 
o Přístup na platformu U Lekaře – možnost online konzultace s lékařem nebo přímo schůzky s odborníkem 
o Příspěvek na další jazykové vzdělávání 
o Privátní fit centrum v budově Johnson&Johnson zdarma k dispozici pro zaměstnance 
o Multisport karta 

 

 


