“I work with partners down the hall and across the world.”

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO TÝMU
5

KDO JSME:

BDO je pátá největší síť na
světě v oboru

Síť společností BDO byla založena v roce
1963 a na českém trhu působí od roku 1991.
Síť BDO poskytuje služby v oblasti
manažerského a transakčního poradenství,
auditu, účetnictví, daní a znaleckých služeb v
oboru ekonomie.

1 408
Více než 1 400 kanceláří

64 303
Téměř 65 000 partnerů
a odborníků

154
Přítomnost ve více než 150
zemích

7,3 mld. USD
Celkový obrat 6,37 mld. EUR
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Fax: +420 226 223 290
www.bdo.cz
Miroslav Kvapil
Manažer
Mobil: +420 734 647 700
Tel.: +420 227 031 495
Email: hr.advisory@bdo.cz

Společnost BDO Advisory s.r.o. působící v
oblasti manažerského a transakčního
poradenství hledá posily do svého týmu.
Zaměřuje se především na optimalizací
výkonu veřejných a soukromých organizací ve
formě procesního, ekonomického či
strategického poradenství a dále na služby v
oblasti M&A.

KOHO HLEDÁME:
Studenty posledního ročníku a absolventy
vysoké školy

CO POŽADUJEME:
Vysoká škola ekonomického směru
(studium v zahraničí či praxe vítána)
Pokročilá znalost anglického jazyka
Analytické myšlení
Schopnost samostatného uvažování
a týmové práce
Tah na branku a aktivní přístup k řešení
svěřených úkolů
Ochota učit se a dále se rozvíjet
Pokročilá znalost práce s PC (MS Excel, MS
Word, MS PowerPoint)
Časová flexibilita

CO NABÍZÍME:
Zajímavou práci v mladém kolektivu
a příjemném pracovním prostředí v
blízkosti centra Prahy
Práce pro zajímavé klienty
Možnost odborného růstu a specializace v
oblasti management consultingu, včetně
získání rozsáhlých zkušeností z podnikové
sféry
Odpovídající finanční ohodnocení
a zaměstnanecké benefity
Technické zázemí (notebook, služební
telefon)

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti
s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských
firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsán a Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 107235.

