
 

 

 

Naše mezinárodní daňová kancelář Anochin Roters & Kollegen s.r.o. poskytuje daňové poradenství 
již od roku 1998. Vedle klasického portfolia služeb nabízíme exkluzivní servis pro expandující firmy 
a specializujeme se na dceřiné firmy německých společností v ČR. Práci odvádíme dle 
nejmodernějších standardů a podílíme se na digitalizaci v podnikání. Čelíme tak velké výzvě. 
Digitalizace se stále intenzivněji promítá nejen do elektronické komunikace s klienty, ale  
i spolupráce s nimi. V mezinárodním prostředí hraje tento fakt ještě větší roli. Proto používáme 
kromě standardních softwarů různých dodavatelů především DATEV – jako jediná kancelář v ČR. 
Abychom mohli tyto programy optimálně využívat v bilaterálním prostředí, potřebujeme úpravy, 
vyvíjíme doplňující programy a softwarová řešení.  

Hledáme posilu našeho IT-týmu pro brněnskou pobočku: 

 

Programátor(ka), software developer 
Brno částečný úvazek s 

možností navýšení 
na dobu neurčitou; 

nástup možný ihned 
 

Náplň práce Váš profil 
Náplní Vaší práce bude především 
programování softwaru a různých doplňků  
k našemu aktuálnímu řešení. Budete pracovat 
v inovativním prostředí se studenty  
a absolventy pražských a brněnských univerzit, 
ve spolupráci s daňovými poradci a účetními 
budete vyvíjet softwarová řešení, testovat je  
v praxi a udržovat je v chodu.  

• C# - WPF Desktop development 
• znalost ASP.NET Development  

a SQL-Databank výhodou  
• znalost ČJ nebo AJ nutná, znalost NJ 

výhodou 
• pečlivost, spolehlivost, proaktivní přístup  

k práci a ochota učit se – toho si ceníme  
 

Znalosti v oboru daní a účetnictví nejsou podmínkou. V rámci zaškolení si všechny pro Vaši práci 
potřebné znalosti a dovednosti postupně osvojíte. Předpokladem je ochota učit se a zapojit se  
i do práce v oblasti daní a účetnictví, protože jen při pochopení s tím spojených problémů je možné 
hledat řešení a automatizovat požadované procesy. 

 

Co můžete čekat od nás 
Čeká Vás zajímavá práce v příjemné, kolegiální atmosféře a v mezinárodním prostředí. Nabízíme 
pracovní smlouvu na dobu neurčitou, flexibilní pracovní dobu a atraktivní platové ohodnocení dle 
výkonu. Rádi se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem – například zohledňujeme při 
plánování úkolů zkouškové období studentů. Tato pozice je vhodná zejména pro studenty  
a absolventy oboru IT, kteří chtějí získat a prohloubit praktické zkušenosti v mezinárodním 
prostředí.  
 
Další plus: kancelář přímo v centru Brna. Cesta k Fakultě informatiky MUNI trvá jen 10 minut,  
k FIT VUT 15 minut.   



 

 

Zaujala Vás tato pozice? Těšíme se na Vás! 

S dotazy se obraťte na paní Pavlu Zavadilovou: zavadilova@ark-cz.com, +420 224 247 330. 
Vaše podklady (životopis a motivační dopis) prosím zašlete na její emailovou adresu.  

 

Anochin Roters & Kollegen s.r.o. 

Daňová kancelář 
Moravské náměstí 3 
602 00 Brno 

www.ark-cz.com  

 


