Junior konzultant – transakční a finanční
tým (Praha)
Baví Tě čísla a chtěl(a) by sis rozšířit své znalosti v přátelském kolektivu
rozvíjejícího se týmu finančního a transakčního poradenství?
Koho hledáme?
Do našeho týmu transakčního a finančního poradenství („TAF“) hledáme
kolegu/kolegyni, který(á) se nebojí realizovat své nápady a chce se učit novým
věcem. Transakční a finanční tým propojuje odborníky z finanční a daňové oblasti
a nabízí klientům komplexní portfolio služeb napomáhající jim při strategickém
rozhodování o vývoji firmy či skupiny.

Co u nás budeš dělat?
▪ Podílet se na přípravě finančních analýz a prezentací pro významné klienty
z oblasti tzv. private equity i pro významné skupiny podniků.
▪ Zpracovávat finanční prověrky při nákupu/prodeji podniku („due diligence“)
a spolupracovat s ostatními členy týmu připravujícími daňovou a právní due
diligence.
▪ Analyzovat finanční aspekty možného financování transakcí.
▪ Pomáhat při sestavování konsolidovaných účetních výkazů dle ČÚS i IFRS.
▪ Zpracovávat finanční kalkulace pro účely ocenění podniku dle daňových předpisů
(bez znalecké doložky).
▪ Podílet se na daňových analýzách a kalkulacích ve spolupráci s daňovými poradci
transakčního a finančního týmu (dle Tvého zájmu – není podmínkou).

Jaký je Tvůj ideální profil?
▪ Máš VŠ vzdělání.
▪ Baví Tě analýzy čísel a orientuješ se ve financích/účetnictví (či jsi připraven(a) se
to naučit!).
▪ Zkušenost s finančními analýzami nebo auditem je výhodou (nikoliv podmínkou).
▪ Nebaví Tě rutina a opakující se projekty.
▪ Mluvíš a píšeš anglicky na pokročilé úrovni.
▪ Jsi týmový hráč a zároveň dokážeš pracovat samostatně.
▪ Jsi přátelský(á) a komunikativní.
▪ A hlavně se nebojíš řešit něco úplně nového.

Co Ti nabízíme:
▪ Práci v dynamicky rostoucí mezinárodní poradenské společnosti.
▪ Příležitost k osobnímu růstu včetně možnosti studia ACCA a dalšího vzdělávání
(dle Tvého zájmu).
▪ Zajímavé platové ohodnocení.
▪ Zajímavé projekty pro významné klienty.
▪ Benefity (home office, flexibilní pracovní doba, stravenky, výuka AJ, čerstvé ovoce
a zelenina každý den k dispozici a další).
▪ Práci na plný či částečný úvazek a smlouvu na dobu neurčitou.
▪ Možnost realizovat své nápady (nejsme rigidní korporace, naše prostředí si
tvoříme my všichni!).

Přesvědčili jsme Tě?
Pokud Tě pracovní nabídka zaujala a splňuješ požadavky na inzerovanou pozici, neváhej nám poslat svůj
strukturovaný profesní životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).
Kontakt: accace@teamio.eu
Rádi bychom Tě upozornili, že kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří splňují výše uvedená kritéria.
Tebou předané osobní údaje zpracováváme pro účely výběrového řízení. Veškeré údaje o zpracování osobních údajů nalezneš na našem
webu: https://accace.cz/prohlaseni-ke-gdpr/.

O nás
Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí se mezi přední poskytovatele
poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než
2000 mezinárodních společností.
Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku,
na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších
evropských zemích a celosvětově působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery.
Více na webu: www.accace.cz

