
 
 

Protřelý AML officer 

Co vás čeká: 

 zajímavá a pestrá práce v dynamické FinTech společnosti v Hradci Králové; 

 pomůžete nám v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu spočívající ve 

vyhledávání podvodů všeho druhu, nestandardností a pátrání po podezřelých platbách; 

 nastavování pravidel, úprava předpisů a vůbec spolupráce při vytváření metodiky; 

 protože jsme útvar nejen Compliance ale i „právní podpory“, rádi a často všemožně 

podporujeme ostatní kolegy od personalistů přes marketing po obchodníky; 

 část Vaší agendy zabere komunikace s kolegy a dozorovými (ČNB) či kontrolními orgány 

(Finanční analytický úřad), zpravidla v tomto pořadí; 

 budeme určitě rádi, když se zapojíte do sledování legislativních a regulatorních změn a 

dopadu těchto změn na Společnost; 

 pokud máte slabost pro pečlivost a důslednost, budeme mít slabost i my pro Vás. 

Co čekáme my: 

 Zkušenosti z podobné pozice oblasti finančních institucí;  

 otevřenou hlavu, nadhled, schopnost a hlavně ochota spolupráce s kolegy;   

 vysokou školu, ekonomický nebo právní obor je výhoda;  

 uživatelské znalosti MS Office – nic dramatického, nejsme IT; 

 pokročilejší znalost AJ se opravdu bude hodit a pomůžeme Vám ji vylepšit, případně se od 

Vás rádi přiučíme; 

 organizační schopnosti a snahy učit se novým věcem, všestrannost, samostatnost a pečlivost 

(opravdu), analytické myšlení; 

 čistý trestní rejstřík.  

Co by bylo fajn, abyste měli: 

 Smysl pro humor. 

A na co se u nás můžete těšit: 

 nekorporátní přístup – otevřená a přátelská komunikace; 

 možnost práce z domova nebo chalupy; 

 pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou; 

 stabilní zaměstnání v příjemném a moderním prostředí v centru Hradce Králové; 

 perspektivní a tvůrčí práci v oblasti AML a Compliance; 

 možnost seberealizace a profesního a osobního růstu, pravidelná externí školení; 

 zajímavý balíček zaměstnaneckých benefitů – 5 týdnů dovolené, 5 „sicků“, příspěvek na 

stravování (stravenkový paušál), příspěvek na penzijní připojištění, možnost MultiSport karty 

(když nastoupíte včas, snad ji bude kde využít, než to zase zavřou), notebook, mobilní telefon, 

výhodný telefonní tarif, školení, firemní akce.  

Kontakt 
AKCENTA CZ a. s.  

HR Manager – Michaela Zídková  

Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Česká republika  

Tel: +420 498 777 830, e-mail: michaela.zidkova@akcenta.eu 


