
Mazars,  
the smart choice.

Mazars je poradenská firma, která se za více 
než 70 let svého působení rozrostla do 91 zemí 
světa. V ČR jsem začínali s pár lidmi v roce 1995, 
nyní je nás 250 a kanceláře máme na Florenci. 
Naše společnost poskytuje služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, účetnictví  
a znalectví. U nás si všichni tykáme, dáváme 
přednost přátelství před ostrými lokty  
a upřednostňujeme klid a prostor na práci.

Kariéra:
Audit
Daně
Transakční poradenství
Účetnictví & outsourcing
Znalectví & oceňování

Účetnictví a outsourcing
Naše oddělení účetnictví a účetního poradenství 
se stará o více než 200 klientů, kterým poskytuje 
komplexní účetní servis, konsolidaci účetních 
závěrek a reporting.



Koho hledáme:
• jsi budoucí absolvent VŠ s ekonomickým zaměřením

• máš teoretické znalosti účetnictví

• komunikuješ rád anglicky na úrovni A2/B1

• čísla a tabulky jsou tvým koníčkem

• jsi pečlivý/á, umíš si práci po sobě zkontrolovat

• jsi pozitivní osobnost a týmový hráč

Co ti nabízíme:
• rychlé výběrové řízení

• skvělý kolektiv a přátelské prostředí

• práci s klienty všech velikostí a druhů

• zaškolení a podporu od zkušenějších kolegů

• 25 dní dovolené

• flexibilní začátek pracovní doby

• máme sídlo v centru dění – Praha Florenc

• systém benefitů, který využiješ dle své libostiCo u nás budeš dělat:
• vystavovat a účtovat faktury, bankovní výpisy a platby,  
 seznamovat se s oblastí cestovních náhrad

• účtovat mzdy a zadávat platby

• účtovat majetek, seznamovat se se skladovým hospodářstvím

• připravovat přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení

• pracovat s datovými schránkami a odesílat dokumenty na FÚ

• seznamovat se se závěrkovými operacemi pod přímým  
 vedením zkušenějších kolegů

Jak vidí Mazars naši lidé?
  
  Pavel Novák 
  Asistent v oddělení účetnictví

   
  #vstřícnost #fajnkolektiv  
  #challenge #novépříležitosti  
  #novézkušenosti

Junior účetní
Naše oddělení účetnictví a účetního poradenství má téměř 80 členů a stará se o více 
než 200 klientů, kterým poskytuje komplexní účetní servis, konsolidaci účetních 
závěrek a reporting. Staň se součástí jedné z největších externích účtáren v ČR.

www.mazarscareers.com/cze-mail: hr@mazars.cz


