
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

Daně
Klientům poskytujeme kompletní servis 
v oblasti všech daní, včetně aplikace lokálního 
i mezinárodního daňového práva a daňových 
služeb při restrukturalizaci fi rem.



Koho hledáme:
• jsi budoucí absolvent VŠ s ekonomickým zaměřením

• komunikovat anglicky ti nedělá problém

• umíš pracovat s MS Offi  ce

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

• máš pozitivní přístup a týmového ducha

Co ti nabízíme:
• rychlé výběrové řízení

• skvělý kolektiv a přátelské prostředí

• 25 dní dovolené

• intenzivně tě zaškolíme

• podpoříme tě v dalším vzdělávání

• máme sídlo v centru dění – Praha Florenc

• fl exibilní začátek pracovní doby

• systém benefi tů, který využiješ dle své libosti

Co u nás budeš dělat:
• připravovat daňová stanoviska a konzultace

• zpracovávat daňová přiznání, hlášení a registrace

• používat moderní nástroje pro zpracování daňových přiznání

• analyzovat mezinárodní daňové smlouvy a rozhodnutí soudů

• komunikovat s úřady a zahraničními kolegy

• asistovat při přípravě seminářů a školení

Jak vidí Mazars naši lidé?

  Veronika Anděrová
  Asistentka daňového poradce

  #Mazars #International   
  #ThousandWaysOfOnlineComunication
  #TeamWork #TransferPricing 
  #WithSmile #HomeOffi  ce

Asistent/ka daňového poradce
Co děláme v daňovém oddělení? V první řadě jsme tým se skvělým kolektivem 
a celkem je nás něco přes 40. Poskytujeme komplexní servis v oblasti všech daní, 
včetně aplikace lokálního i mezinárodního daňového práva.

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


