
Financial Controller 
Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre přijme do svého týmu perspektivní zaměstnance, kteří 
se chtějí podílet na zvyšování kvality služeb. Přijďte mezi nás a staňte se součástí našeho 
přátelského kolektivu. Momentálně hledáme vhodné kandidáty na pozici FINANCIAL 
CONTROLLER. 

Náplň práce: 
 příprava rozpočtu hotelu dle USALI standardu a kontrola jeho dodržování 
 kontrola měsíčních výsledků, příprava podkladů pro účetní uzávěrky 
 denní komunikace s ekonomickým oddělením KCP a.s., spolupráce 
 spolupráce s IHG, výkaznictví a příprava podkladů pro fakturaci 
 nastavení kontrolních procesů hotelu a kontrola jejich dodržování 
 hledání příležitostí k zefektivnění provozu hotelu 

Požadavky: 
 vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 
 praxe v hotelu v obdobné pozici minimálně 5 let 
 manažerské dovednosti, vedení týmu a řízení procesů 
 velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem 
 znalost rezervačního systém PMS Opera (Fidelio) výhodou 

Nabízíme: 
 práce v přátelském týmu a moderním prostředí 
 zázemí silné a stabilní společnosti 
 5 týdnů dovolené 
 3 Sick-days 
 přípěvěk na penzijní připojištění 
 personální stravování 
 možnost cestování v rámci řetězce IHG za zvýhodněné zaměstnanecké ceny 
 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: romana.stepanova@holidayinn.cz  

   

Kontaktní osoba:  

Mgr. Romana Štěpánová  

Holiday Inn Prague Congress Centre  

Na Pankráci 1684/15  

140 00 Praha 4  

tel.: +420 296 895 041, +420 739 539 116  

 

 

   

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Kongresové centrum 

Praha, a.s., IČO: 63080249, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, Praha 4, zpracovávat Vaše 

osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy. Vaše 

osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující 

vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. 

mailto:romana.stepanova@holidayinn.cz


Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-

mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme 

zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich 

osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné 

právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že 

máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat 

opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší 

společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro 

oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se 

můžete obrátit se stížností. 

  


