BDO na Slovensku ponúka možnosť pracovnej stáže pre študentov posledného ročníka BSBA, resp.
MBA štúdia, ktorej cieľom je uplatniť Vaše teoretické vedomosti v praxi, zoznámiť sa s pracovným
životom a spoznať nových zaujímavých ľudí s bohatými praktickými skúsenosťami. Skupina BDO je
piatou najväčšou audítorskou sieťou na svete. Pôsobí v 119-tich krajinách sveta prostredníctvom
1 082 kancelárií s takmer 47 tisíc pracovníkmi a ročným obratom vo výške 5,28 miliardy USD.

Pracovná stáž pre študentov posledného
ročníka BSBA, resp. MBA štúdia na pozíciách
Junior konzultant
•

Účasť na konzultačných projektoch
zameraných na procesné a podnikové
poradenstvo pre klientov z rôznych oblastí
(výroba, služby, obchod)

•

Participácia na projektoch
reštrukturalizácií a cost cutting-u

•

Spolupráca na projektoch zameraných na
transakčné poradenstvo pri fúziách a
akvizíciách

•

Účasť na projektoch zameraných na
oceňovanie podnikov

Požadovaná kvalifikácia
• Poslucháč posledného ročníka BSBA, resp.

Junior audítor
•

Výkon auditu v súlade s medzinárodnými
audítorskými štandardmi (ISA)

•

Účasť na predbežných a finálnych auditoch
v rôznych národných a nadnárodných
spoločnostiach zostavujúcich účtovnú
závierku v súlade so slovenskými
účtovnými postupmi a IFRS

•

Účasť na auditoch so špeciálnym
zameraním (audit investičnej správy,
konsolidačné balíky a pod.)

•

Zodpovednosť za výkon parciálnych prác
použitím zaužívaných audítorských
postupov a techník

•

Silné komunikačné schopnosti
s požadovanou mierou profesionality

•

Pokročilá znalosť produktov balíka MS
Office

•

Spolupráca so skúsenými odborníkmi
z oblasti podnikového poradenstva a auditu

•

Implementácia Vašich teoretických
znalostí v praxi

MBA štúdia

•

Plynulá znalosť anglického alebo
nemeckého jazyka - znalosť oboch jazykov
výhodou

Ponúkame
• Skrátený pracovný úväzok prispôsobený
Vašim študijným povinnostiam v mladom
dynamickom tíme s možnosťou ponúknutia
pozície na plný pracovný úväzok po
skončení stáže

•

Nástup ihneď

Životopis a motivačný list zašlite na:
• Junior Konzultant: Tibor Šumský – Manager , e-mail: sumsky@bdoslovakia.com
• Asistent audítora: Monika Babincová – Senior audit manažér, e-mail: babincova@bdoslovakia.com
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