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www.linkedin.com/in/lucia-kalmarova-sme

Vzdelanie
1998 – 2003

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Štátna skúška z ekonómie

Pracovné skúsenosti

2016…

exe, a.s., Bratislava Slovakia (živnosť)
Finančný a obchodný kontrolór
 Príprava konsolidovaných finančných a obchodných výkazov pre
manažment a materskú spoločnosť, dátové analýzy na prípravu plánov a
rozpočtov
 Vývoj interných nástrojov výkazníctva, účasť na projekte migrácie
výkazov do PowerBI prostredia
 Mapovanie procesov a interných databáz na implementáciu vylepšení v
kontrolných procesoch

2013 - 2016

UNICEF Supply Division, Kodaň, Dánsko
Kontrolór projektových rozpočtov
 Príprava finančných výkazov pre manažment a darcov, ad-hoc analýzy
výkonov a čerpania rozpočtov
 Monitorovanie priebehu projektov a čerpania rozpočtov v súlade
s internými finančnými pravidlami a pravidlami darcov
 Kontrola účtovníctva, zmlúv a manažment dát
 Návrh a vývoj monitorovacích nástrojov pre manažment dát
 Účasť na vývoji a testovaní počas migračného projektu rozpočtovej
databázy do prostredia SAP
 Koordinácia kontrolných činností medzi viacerými oddeleniami,
pravidelné školenia a prezentácie pre kolegov z iných oddelení,
konsolidácia zberu dát

2006 - 2012

IBM International Service Centre, Bratislava
Finančný kontrolór
 Kontrola a ad-hoc analýzy finančných výsledkov, mesačné a kvartálne
uzávierkové aktivity
 Príprava finančných a obchodných výkazov pre finančných manažérov
a obchodné tímy
 Vývoj a implementácia nových monitorovacích nástrojov v rámci
niekoľkých optimalizačných projektov
 Poradenstvo v oblasti finančných výkazov, denná komunikácia
a koordinácia činnosti kolegov v rámci tímu ale aj naprieč viacerými
oddeleniami

Jazykové znalosti
Angličtina
Čeština
Nemčina
Dánština

pokročilá (odborná)
pokročilá
mierne pokročilá
základná

Ďalšie zručnosti
Kontroling, Finančný manažment, Účtovníctvo, Manažment projektov - základy
Komunikácia, rokovanie, prezentácia, koordinácia a vedenie tímov
IT nástroje - MS Office inc. MS Access and MS Excel - expert, SAP Vision, QMF/SQL,
Brio query, Essbase, MS Navision, Cognos, viaceré účtovné a MRP programy, Lotus Notes,
Acrobat, Microsoft Dynamics CRM, o365 apps, Power BI
Vodičský preukaz B
Záľuby
Cestovanie, cyklistika, softbal, turistika a lyžovanie.

