KPMG hledá: AUDIT ANALYST - COMMERCIAL

www.vyro st lijsme .cz/ vo lne - poz ice
Chceš proniknout do světa velkého byznysu a rychle a hodně se toho naučit? Zajímá tě, jak fungují
největší i menší, české i mezinárodní firmy napříč odvětvími? Dej nám o sobě vědět – procestuješ
s námi obrovské množství firem v Čechách i v zahraničí a dáme ti pořádnou školu. ☺

Co bude š d ělat hne d p rvní ro k, až nastoup íš?
-

Pracovat na auditních zakázkách pro komerční a výrobní podniky
Mapovat interní procesy a svěřené oblasti u klientů
Spolupracovat s celým týmem a komunikovat s klienty
Vzdělávat se v rámci KPMG Business School či jazykových kurzů
Začneš se pomalu ale jistě připravovat na profesní zkoušky ACCA, které ti uhradíme
Naučíš se základy auditorské praxe a pronikneš hlouběji do světa financí a byznysu

T ohle získáš v KPM G n a op lát ku:
-

Intenzivní školu byznysu, která ti otevře dveře k úspěšné kariéře
možnost systematického vzdělávání (např. studium ACCA, jazykové kurzy, PC kurzy)
Příležitost vycestovat dlouhodobě i krátkodobě do zahraničí na stáž
Uvolněnou a přátelskou atmosféru, kterou jsme pověstní
Otevřený kolektiv mladých i zkušených kolegů, po jejichž boku můžeš vyrůst
Nadstandardní plat, placené přesčasy nebo náhradní volno
Flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova
Sportovní, firemní a dobrovolnické akce
20 000 bodů do Kafeterie každý rok, kde si můžeš pořídit další benefity dle svých představ

A co h led áme v životo pise ch ?
-

Jsi absolvent/ka VŠ (Ing., Mgr.), nebo školu dokončuješ (ekonomické obory nejsou nutné)
Mluvíš i píšeš perfektně česky/slovensky a anglicky
Myslí ti to logicky i analyticky
Máš zájem o obor a chuť se učit
Máš trochu přehled o účetnictví, ale zkušenosti nepotřebuješ

Chceš s námi vyrůst v Auditu Commercial? Dej nám o sobě vědět přes tento webový formulář
(http://bit.ly/AuditCOM)
Nástup: konec srpna 2017 (užij si prázdniny!)
Jak se u nás pracuje auditorům? Přečti si příběhy kolegů na našem blogu http://www.vyrostlijsme.cz

