
Pozice Asistent auditora 
 
Jsme sehraný tým konzultantů, kteří mění tvář byznysu dneška i zítřka. JSME GRANT 
THORNTON. Tým je nejvíc! Pro nás to není klišé, ale realita a svým způsobem odměna. 
V týmu máte vždy nablízku lidi, kteří vám pomohou a neustále vás posouvají dál. Tým je 
pro nás zdroj zkušeností, znalostí a inspirace. Vítáme férové týmové hráče, kteří 
respektují pravidla, umí improvizovat a potřebují velkou hrací plochu, aby mohli plně 
projevit svůj potenciál. 
Koho hledáme? 
Hledáme juniorní kolegy a kolegyně na pozici Asistent(ka) auditora do našeho oddělení 
v pražské kanceláři. Máš vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie či účetnictví? Nebo 
jsi studentem posledních ročníků těchto oborů? Máš zájem rozvíjet se v oblasti auditu? 
Pokud ano, rádi se s tebou seznámíme. 
Co tě u nás první rok čeká? 

 Pod vedením zkušenějších kolegů budeš asistovat při ověřování účetních 
uzávěrek sestavených podle lokálních či mezinárodních účetních standardů. 

 Nahlédneš do projektů týkajících se auditů, konsolidací, due dilligence a účetního 
poradenství. 

 Získáš možnost vstoupit do profesní komory auditorů. 
 Budeš se neustále vzdělávat, a to jak na základě interní GT Academy, tak 

prostřednictvím mezinárodně uznávané kvalifikace. 
 Pronikneš do fungování řady firem a hodně se toho u nás naučíš. 

Co od tebe očekáváme? 
 Především, že budeš proaktivní a budeš mít zájem se rozvíjet a učit se od kolegů. 
 Analytické schopnosti a touhu profesně růst. 
 Schopnost samostatné práce, ale i práce v týmu. 
 Že umíš efektivně využívat MS Office a vyznáš se v tajích statistických SW 

nástrojů pro výběr a hodnocení vzorků. 
 Znalost angličtiny nebo němčiny na takové úrovni, že si budeš moci s klienty o 

jejich potřebách popovídat. 
 Rád se podíváš za klienty po celé ČR a zvládneš se za nimi i sám dovézt. 

Co ti můžeme nabídnout? 
 Zajímavé pracovní benefity i finanční ohodnocení. 
 Práci na DPP i hlavní pracovní poměr. 
 Skvělou příležitost nastartovat kariéru v oblasti auditu po boku zkušených 

odborníků, kteří tě povedou. 
 Komplexní školící program a podporu při odborných zkouškách a certifikacích, a 

to nejenom z oblasti auditu, ale podpoříme tě i při studiu jazyků. 
 Nové moderní kanceláře na Pankráci s výbornou dostupností a krásným 

výhledem na Prahu. 
  
V případě zájmu zašli svůj životopis na HR společnosti Grant Thornton na 
adresu radka.mickova@cz.gt.com a nezapomeň se podívat na 
stránky TYMJENEJVIC.CZ, kde najdeš i další právě otevřené pozice. 
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