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Tomáš Kryštůfek

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Bracco Imaging Czech, s.r.o. (www.braccoimaging.cz)

Zaměstnán od - do: 1/2012 – nyní

Pozice: Finance & Controlling Specialist CZ and SK
Pracoviště: Praha, ČR
Roční obrat: 200 milionů CZK (česká pobočka), 1 milion EUR (slovenská pobočka)
Hlavní odpovědnosti:
-

Kompletní finanční a controllingová agenda pro nově založené pobočky v ČR a na Slovensku.

AMIRRO, s.r.o. (www.zrcadla.cz, www.amirro.cz, www.glasscare.cz)

Zaměstnán od - do: 4/2009 – 12/2011

Pozice: Finanční ředitel
Pracoviště: Čelákovice, ČR
Roční obrat: 100 milionů CZK
Hlavní odpovědnosti:
-

-

-

Finanční účetnictví, daňová agenda, audit účetní závěrky
o Výrok auditora za 2009, 2010 a 2011 bez výhrad
Finanční řízení
o Zavedení finančního reportingu
o Řízení hotovosti a provozního kapitálu
Controlling
o Analýza ziskovosti výrobků, zakázek, rozpočtování
o Stanovení a sledování klíčových výkonnostních ukazatelů
Řízení ERP systému K2, projektové řízení
o Projektový manažer (implementace od 5.2009 do 9.2010)
o Nastavení, programové úpravy, podpora uživatelům, zlepšování systému
o Koordinace projektu IS pro řízení výrobní firmy (dotace na pořízení IS z Operačního programu EU
Podnikání a Inovace, získání dotace 1.615 tis. CZK).

Nestlé Česko, s.r.o.

(www.nestle.cz, www.nespresso.com)

Zaměstnán od - do: 4/2007 – 3/2009

Pozice: Hlavní účetní, divize Nespresso
Pracoviště: Praha, ČR
Roční obrat: 75 milionů CZK
Hlavní odpovědnosti:
-

-

-

-

Finanční účetnictví, daňová agenda, audit účetní závěrky
o Výrok auditora za 2007 a 2008 bez výhrad
o Synchronizace nadnárodních účetních standardů Nestlé Nespresso
o Vytvoření dokumentace pro systém převodních cen Nespresso
Controlling
o Měsíční reporting centrále Nespresso
o Příprava ročního plánu a sledování jeho plnění, prognózy, analýza odchylek
Organizační řízení
o Standardizace a formalizace interních procesů (nastavení celého ekonomického a kontrolního systému)
o Analýza a realizace opatření pro zabezpečení prvků interní kontroly
Řízení ERP systému Nessoft
o Nastavení, programové úpravy, podpora uživatelům
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SAINT-GOBAIN SEKURIT CR (www.saint-gobain-sekurit.cz)

Zaměstnán od - do: 1/2006 – 3/2007

Pozice: Vedoucí projektu SEKURIT AVENIR
Pracoviště: Hořovice, ČR
Roční obrat: 2 miliardy CZK
Hlavní odpovědnosti:
-

Řízení
o
o
o
o
o

ERP systému SAP R3
Projektový manažer (implementace od 1.2006 do 9.2006)
Nastavení, programové úpravy, podpora uživatelům, zlepšování systému
Alokace finančních a lidských zdrojů pro projekt (celkový rozpočet 20 milionů CZK)
Vedení projektového týmu 25 členů, motivace a hodnocení
Komunikace a spolupráce s týmem francouzských konzultantů (15 členů)

SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Zaměstnán od - do: 4/2004 – 12/2005

Pozice: Konzultant pro modul CO (controlling) v SAP R/3, Centrální řídící tým projektu SEKURIT AVENIR
Pracoviště: Paříž, Francie
Hlavní odpovědnosti:
-

-

Controlling
o Podpora pracovníků controllingu v závodech v Německu, Francii a Španělsku (2005)
o Podpora pracovníků controllingu v závodech v Německu během zavádění SAP R/3 (2004)
o Formalizace metodických návodů
Projektové řízení
o Sběr zkušeností z řízení implementace SAP, studium metodologie řízení projektu
o Řízení interních příprav SGSCR na implementaci SAP v r. 2006

SAINT-GOBAIN SEKURIT CR (www.saint-gobain-sekurit.cz)

Zaměstnán od - do: 6/2002 – 4/2004

Pozice: Assistant of financial manager
Pracoviště: Hořovice, ČR
Hlavní odpovědnosti:
-

-

Controlling
o Vedení projektu optimalizace potřeb provozního kapitálu
Organizační řízení
o Standardizace a formalizace interních procesů finančního řízení a controllingu pro certifikaci ISO TS
16949 (automobilový průmysl)
o Analýza a realizace opatření pro zabezpečení prvků interní kontroly
o Podpora dceřiné společnosti Saint-Gobain Sekurit SR (nastavení prvků interní kontroly, reportingu,
informačního systému)
Řízení ERP systému Concorde XAL
o Nastavení, programové úpravy, podpora uživatelům

Network Associates International (www.nai.com)

Zaměstnán od - do: 8/2001 – 4/2002

Pozice: Finanční analytik – trainee, odborná stáž
Pracoviště: Amsterdam, Nizozemí
Hlavní odpovědnosti:
-

Controlling
o Denní reportování o realizovaných prodejích z regionu EMEA (Evropa, Blízký Východ, Afrika)

2/3

AIESEC Czech Republic (www.aiesec.org)

Zaměstnán od - do: 5/2000 – 6/2001

Pozice: Finanční manažer
Pracoviště: Praha, ČR
Roční obrat: 4 miliony CZK
Hlavní odpovědnosti:
-

-

Finanční účetnictví, daňová agenda, audit účetní závěrky neziskové organizace
o Výrok auditora za 1999 a 2000 bez výhrad
Finanční řízení
o Zavedení finančního reportingu
o Řízení hotovosti a provozního kapitálu
Controlling
o Rozpočetnictví, produktová kalkulace nákladů
Organizační řízení
o Školení a podpora 8 poboček v oblasti finančního řízení a účetnictví (16 osob)

VZDĚLÁNÍ
VŠB – Technická universita Ostrava, ekonomická fakulta
Certifikát ACCA – 1. stupeň „Účetní asistent“ (Svaz účetních)

1996 - 2001
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