Asistent/ka auditora
CO TĚ U NÁS ČEKÁ?
•

•

•

•

Budeš prodlouženou rukou zkušeného auditora, který
ti bude předávat své zkušenosti
Po dokonalém zaškolení se budeš rovnou účastnit
auditů u našich klientů a pronikneš do světa
auditorské praxe - Vtáhneme tě do toho! Budeš
postupně zpracovávat i složitější věci!
Provádět analýzy a kontroly účtů, dostaneš se ke
kontrolám procesů u klientů a budeš komunikovat s
auditovaným klientem v průběhu zakázky včetně
řešení otevřených bodů pro ukončení auditu
Připravovat podklady pro závěrečnou zprávu auditora

Don’t wait. Act.
Mazars, the smart choice.

O Mazars
Mazars

je

mezinárodní

společnost

•
•
•
•
•
•
•

Jsi budoucí absolvent vysoké školy či středoškolák s
2 letou praxí s ekonomickým zaměřením, kterého
baví čísla, tabulky a využívá analytické myšlení
Jsi časově flexibilní, samostatný, ale schopný
pracovat v týmu
Máš teoretické znalosti účetnictví („má dáti – dal“ pro
tebe nejsou velkou neznámou)
Komunikuješ anglicky alespoň pasivně – budeš to
potřebovat při práci s dokumenty od klientů a později i
pro aktivní komunikaci
Máš rád oblast IT a chceš se naučit pracovat s naším
auditorským softwarem
Rád cestuješ - nebudeš sedět jen v kanclu v Praze,
ale budeš vyrážet na audity po celé republice
Chceš se rozvíjet a růst - dveře máš u nás otevřené
Zvládáš stres, protože občas bude třeba řešit náhlé a
urgentní úkoly

•
•
•
•
•
•
•
•

Intenzivní zaškolení do kouzel a tajů naší auditní
metodologie
Velmi rychlý kariérní růst
Práci, která tě bude bavit, a při které uplatníš své
znalosti a zkušenosti
Rychlé výběrové řízení - 1. kolo formou online testu
Přátelské a nekonkurenční prostředí v prestižní
mezinárodní společnosti
25 dní dovolené + dalších 5 dní volna v létě – co
takhle měsíc dovolené v létě?
Možnost home office v závislosti na auditních
zakázkách
Motivující finanční ohodnocení a další benefity (týden
dovolené navíc, stravenky, kafetérie, notebook,
mobilní telefon atd.)
Sídlíme v Praze na Florenci

www.mazarscareers.com

než

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.

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.

Klíčová fakta v ČR

26
let na trhu

250
zaměstnanců v ČR

31 let
průměrný věk našich zaměstnanců

CO TI NABÍZÍME?
•

více

sedmdesátiletou tradicí. Poskytujeme vysoce profesionální
služby v oblasti auditu, daňového a transakčního

KOHO HLEDÁME?
•

s

5
týdnů dovolené

315
kroků na metro Florenc

7:00 - 9:00
flexibilní začátek pracovní doby

Termín nástupu: září 2022

