
Don’t wait. Act.

Mazars, the smart choice.

www.mazarscareers.com

• Příprava daňových stanovisek a konzultací

• Zpracování daňových přiznání, hlášení a registrací za 

pomoci specializovaných nástrojů a programů

• Analyzování mezinárodních daňových smluv a 

rozhodnutí soudů

• Asistence zkušenějším kolegům v případě seminářů a 

školení pro klienty

• Komunikace s úřady (finanční správa, celní správa) a 

zahraničními kolegy

• Jsi absolvent/student VŠ s ekonomickým zaměřením

• Máš komunikativní angličtinu

• Ovládáš MS Office

• Teoretické znalosti daňových předpisů budou tvojí 

výhodou

• Máš pozitivní přístup a týmového ducha

Pokud nemáš žádné zkušenosti, nevadí, vše potřebné tě 

rádi naučíme!

• Práci na plný či zkrácený úvazek

• Práci, která tě bude bavit, a při které uplatníš své 

znalosti a zkušenosti v mezinárodní společnosti

• Skvělý kolektiv a přátelské prostředí 

• Kariérním ambicím se u nás meze nekladou, 

podpoříme a oceníme tvé nadšení a disciplínu!

• Propracovaný systém vzdělávání (Mazars 

University, externí školení, certifikace – zkoušky 

daňového poradce)

• Možnost home office až 2 dny v týdnu

• Zajímavý balíček benefitů (systém kafeterie, firemní 

akce, stravenky, občerstvení na pracovišti, mobilní 

telefon…)

• Lokalita – Florenc 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE? 

CO TI NABÍZÍME?

Proč právě my

Jsme přátelská společnost a klademe velký důraz na

vzdělávání a profesní růst našich zaměstnanců. K našim

zaměstnancům přistupujeme individuálně a s respektem.

O Mazars

Mazars je mezinárodní společnost s více než

sedmdesátiletou tradicí. Poskytujeme vysoce profesionální

služby v oblasti auditu, daňového a transakčního

poradenství, účetnictví a znalectví. Více než 40 000

našich odborníků je k dispozici klientům z řad velkých

nadnárodních společností, malých a středních podniků,

rodinných firem či veřejných institucí. Působíme ve více

než 90 zemích, na 5 kontinentech.

Klíčová fakta v ČR

26 
let na trhu

250 
zaměstnanců v ČR

31 let
průměrný věk našich zaměstnanců

5 
týdnů dovolené

315 
kroků na metro Florenc

7:00 - 9:00
flexibilní začátek pracovní doby

Termín nástupu: dle dohody

Asistent/ka daňového poradce  

https://www.mazarscareers.com/cz/kariera/

