
 

 

 

 

Pracovník/ce útvaru Compliance a právní 

Co Vás čeká: 

• zajímavá a pestrá práce v dynamické FinTech společnosti v Hradci Králové 
• pomůžete nám při nastavování a aplikaci opatření proti praní špinavých peněz, 

zejména pak ve vyhledávání podvodů všeho druhu, nestandardností a pátrání po 
podezřelých platbách  

• budete poskytovat podporu ostatním kolegům - od personalistů přes marketing po 
obchodníky 

• velkou část Vaší agendy zabere komunikace s kolegy, úřady, dozorovými (ČNB) 
a kontrolními orgány (Finanční analytický úřad, ÚOOU atd.) 

• to, co vytvoříme, musíme zachovat pro příští generace, samozřejmě v souladu s GDPR, 
archivace za účelem zachování auditní stopy je proto důležitá součást naší činnosti 

• budeme určitě rádi, když se se zapojíte do sledování legislativních a regulatorních 
změn a dopadu těchto změn na Společnost 

Bez čeho to nepůjde: 

• minimálně středoškolského vzdělání s maturitou 
• uživatelské znalosti MS Office – nic dramatického, nejsme IT 
• komunikativní znalosti AJ, kterou Vám pomůžeme vylepšit  
• všestrannosti, pečlivosti 
• organizačních schopností a snahy učit se novým věcem 
• schopnosti a hlavně ochoty spolupráce s kolegy a samostatnosti na straně druhé 
• čistého trestního rejstříku 

Co by bylo fajn, abyste měli: 

• vysokou školu právního nebo ekonomického směru 
• případně zkušenosti z oblasti finančních institucí 
• analytické myšlení a zájem o AML (anti-money-laundering) 

A na co se u nás můžete těšit: 

• pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou 
• přátelský kolektiv a celkově příjemné pracovní prostředí 
• perspektivní a tvůrčí práci v oblasti financí 
• odpovídající finanční ohodnocení 
• možnost seberealizace a profesního a osobního růstu 
• jednou týdně týmová snídaně 
• zajímavý balíček zaměstnaneckých benefitů – stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 sick 

days, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na volnočasové aktivity (MultiSport), 
výhodný telefonní tarif, školení, firemní akce pro Vás i Vaše děti… 

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  


