
Mazars, 
the smart choice.

Mazars je poradenská fi rma, 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

Audit
Poskytujeme klientům služby zákonného 
i smluvního auditu statutárních 
a konsolidovaných účetních závěrek, 
prověrek a služby interního auditu.



Koho hledáme:
• jsi budoucí absolvent VŠ

• máš teoretické znalosti účetnictví

• komunikovat anglicky ti nedělá problém

• máš rád oblast IT a chceš pracovat 
 s naším auditorským softwarem

• rád cestuješ – nebudeš sedět jen v offi  cu

• zvládáš stres – bude třeba řešit urgentní úkoly

Co ti nabízíme:
• rychlé výběrové řízení

• přátelské a nekonkurenční prostředí

• 25 dní dovolené + dalších 5 dní v létě

• velmi rychlý kariérní růst

• individuální přístup v rámci týmu

• máme sídlo v centru dění – Praha Florenc

• systém benefi tů, který využiješ dle své libosti

Co u nás budeš dělat:
• prodlouženou ruku zkušeného auditora

• účastnit se auditů u našich klientů

• provádět analýzy a kontroly účtů

• podílet se na mapování vnitřních procesů klienta

• komunikovat s auditovaným klientem

• připravovat podklady pro závěrečnou zprávu auditora

Jak vidí Mazars naši lidé?

  Filip Závodný
  Asistent auditora

  #novýstart #příležitost 
  #kdyžněconejdetaksezeptej    
  #zkušenosti

Asistent/ka auditora
Chceš zkusit audit? Máme partu 50 auditorů, která tě ráda vezme mezi sebe a ukáže ti, 
o čem svět auditu opravdu je. Nemusíš mít mnoho zkušeností a ani žádnou praxi! 
Nejdůležitější je pro nás nadšení a chuť se něco naučit!

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


