Intern – Audit Commercial – Praha
Baví tě finance? Chceš proniknout do světa velkého byznysu a rychle a hodně se toho naučit? Zajímá tě,
jak fungují různé české i zahraniční firmy? Dej nám o sobě vědět! U nás získáš praxi už při škole na placené
stáži na půl úvazku.

Co budeš dělat na stáži v auditu?
o
o
o
o
o
o

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.

Získáš od nás:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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;
body do Kafeterie poměrně k počtu odpracovaných hodin, za které si můžeš pořídit další
benefity dle svých představ.

Co hledáme v životopisech?
o
o
o
o
o
o

jsi student/ka VŠ v době nástupu ve 4. nebo 5. ročníku (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;
časovou flexibilitu.

Chceš s námi vyrůst v Auditu COM? Dej nám o sobě vědět.
o
o

nástup: ihned
jak se pracuje u nás v auditu? Přečti si příběhy kolegů na našem blogu vyrostlijsme.cz.

