
  

 

 
 

 

 

 

 

    
 

Zasláním Vašeho CV souhlasíte se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti MAZARS. Vaše 

osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete výhradně za 

účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich zaslání. Kdykoli můžete 

požádat společnost MAZARS o smazání nebo o opravu Vašich osobních údajů. 

    

 
 
 
 
 
 
 

Rosteme, a proto nabíráme! Chceš zkusit audit? V tom případě se ti nabízí ideální příležitost, protože v MAZARS 
zahajujeme výběrové řízení na pozici ASISTENT/KA AUDITORA. Máme partu o 50 auditorech, která tě vezme 
ráda mezi sebe a ukáže ti, o čem svět auditu opravdu je. Nemusíš mít mnoho zkušeností a ani mnoholetou praxi! 
Nejdůležitější je pro nás nadšení a chuť se něco naučit! 

KOHO HLEDÁME: 

 Jsi budoucí absolvent vysoké školy či středoškolák s 2 letou praxí s ekonomickým zaměřením, kterého 
baví čísla, tabulky a využívá analytické myšlení 

 Jsi časově flexibilní, samostatný, ale schopný pracovat v týmu 

 Máš teoretické znalosti účetnictví („má dáti – dal“ pro tebe nejsou velkou neznámou) 

 Komunikuješ anglicky alespoň pasivně – budeš to potřebovat při práci s dokumenty od klientů a později i 
pro aktivní komunikaci 

 Máš rád oblast IT a chceš se naučit pracovat s naším auditorským softwarem 

 Rád cestuješ - nebudeš sedět jen v kanclu v Praze, ale budeš vyrážet na audity po celé republice 

 Chceš se rozvíjet a růst - dveře máš u nás otevřené 

 Zvládáš stres, protože občas bude třeba řešit náhlé a urgentní úkoly 

CO U NÁS BUDEŠ DĚLAT: 

 Budeš prodlouženou rukou zkušeného auditora, který ti bude předávat své zkušenosti 

 Po dokonalém zaškolení se budeš rovnou účastnit auditů u našich klientů a pronikneš do světa 

auditorské praxe - Vtáhneme tě do toho! Budeš postupně zpracovávat i složitější věci! 

 Provádět analýzy a kontroly účtů, dostaneš se ke kontrolám procesů u klientů a budeš komunikovat s 
auditovaným klientem v průběhu zakázky včetně řešení otevřených bodů pro ukončení auditu 

 Připravovat podklady pro závěrečnou zprávu auditor 

CO TI ZA TO NABÍZÍME: 

 Rychlé výběrové řízení - 1. kolo formou online testu 

 Přátelské a nekonkurenční prostředí v prestižní mezinárodní společnosti 

 25 dní dovolené + dalších 5 dní volna v létě – co takhle měsíc dovolené v létě? 

 Intenzivní zaškolení do kouzel a tajů naší auditní metodologie 

 Velmi rychlý kariérní růst 

 Individuální přístup v rámci týmu - u nás nebudeš jen jeden z davu 

 Propracovaný systém vzdělávání (Mazars University, externí školení) 

 Firemní akce, uvolněnou firemní atmosféru a neformální pátky 

 Kafeteria systém, který využiješ dle své libosti 

 Služební mobilní telefon 

 Sídlo v centru dění – jsme v Praze na Florenci, kam se dostaneš vlakem, metrem, autobusem, tramvají… 
pokud jsi sporťák, tak i na kole po cyklostezce 

Zaujali jsme Tě? Pošli nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem a staň se jedním z nás!  

Termín nástupu: září 2019 

Kontakt: michaela.paterova@mazars.cz  

ASISTENT/KA AUDITORA 

Mazars je mezinárodní, integrovaná a nezávislá organizace, která se specializuje na auditorské, účetní, daňové 
a poradenské služby.  Skupina má přímé zastoupení v 89 zemích a spolupracuje s více než 23 000 profesionály. Své 

služby poskytujeme jak velkým nadnárodním společnostem, tak středním a malým podnikům či živnostníkům. Díky 
vzájemnému propojení a využití potenciálu, informací, schopností a znalostí členů týmů Mazars vzniká specifická kvalita 
našich služeb a produktů. 
Mazars vám nabízí příležitost k rozvoji vaší pracovní kariéry. Máme zájem o profesionály se smyslem pro tvůrčí a 
zodpovědnou práci, kteří se chtějí dál rozvíjet a učit a rádi by rozšířili náš kvalitní pracovní tým. 
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