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Koordinátor veletrhu

Profesní a kariérové centrum PEF ČZU v Praze

doc. Mgr. Eva Bobková
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
e-mail: bobkova@pef.czu.cz
telefon: +420 224 382 231
mobil: +420 721 987 755
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Srdečně vás vítáme na 22. Veletr-
hu pracovních příležitostí PEF ČZU 

v Praze. Veletrh je na naší fakultě již tra-
dicí, neboť je pořádán od akademické-
ho roku 2005/2006 a navštívilo jej, buď 
jednorázově, nebo opakovaně již přes 
100 českých i nadnárodních firem. Ve-
letrh je určen pro studenty všech obo-
rů a ročníků PEF, i pro absolventy této 
fakulty. Vážení studenti, s blížícím se 
koncem vašeho studia je vhodné za-
čít přemýšlet nad tím, jak nejlépe zhod-
notit studijní úsilí a postavit se tváří  

v tvář tvrdé praxi. V rozhodování o va-
šem budoucím pracovním uplatnění 
vám může pomoci právě Veletrh pra-
covních příležitostí, který se koná přímo  
v prostorách PEF. Návštěvou veletrhu 
ušetříte spoustu času, který byste strá-
vili hledáním informací na internetu. Zís-
káte zde možnost srovnání jednotlivých 
pracovních pozic, požadavků a také vý-
hod u konkrétních firem. A hlavně se 
můžete osobně ptát zástupců jednotli-
vých firem na to, co zajímá právě vás.

Veletrh se koná ve čtvrtek 24. února 2022 od 10:00 do 16:00 
v prostorách CEMS PEF a těší se na vás zástupci těchto společností:

Adastra, s.r.o.
BDO Czech Republic s.r.o.
BluePool s.r.o.
Concur (Czech) s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Ernst & Young, s.r.o.
Generali Česká pojištovna a.s.
Johnson & Johnson, s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Mazars s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
Partners Financial Services, a.s. 
Raiffeisenbank a.s.
Rödl & Partner
ŠKODA AUTO a.s.
TPA Audit s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZARA s.r.o./INDITEX Česká republika, s.r.o.



Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze4

Profesním poradenstvím PEF se rozu-
mí soubor informačních a poraden-
ských služeb realizovaných Provozně 
ekonomickou fakultou pro studenty 
všech oborů a ročníků, včetně absol-
ventů PEF.
Tyto služby jsou realizovány ve spolu-
práci s podnikatelskou sférou a státní 
správou. Jejich cílem je pomáhat stu-

dentům naší fakulty při rozhodování 
v otázkách profesní orientace, volby 
budoucího povolání a rozvoje kariéry. 
Jedná se o aktivity, které mají pomo-
ci studentům zorientovat se na trhu 
práce, ujasnit si vlastní kariérní cíle  
a zvýšit tak jejich šanci při hledání prv-
ního zaměstnání a uplatnění na trhu  
práce.

Profesní poradenství na PEF ČZU v Praze

V současné době je v rámci Profesního poradenství PEF nabízena mož-
nost spolupráce PEF s podnikatelskou sférou v následujících aktivitách:

Veletrh pracovních příležitostí

Veletrh pracovních příležitostí je pořá-
dán Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Pra-
ze již po dvaadvacáté a probíhá v no-
vých prostorách CEMS PEF.
Jedná se o jednodenní workshop, na 
kterém se setkávají studenti a absol-
venti Provozně ekonomické fakulty se 
zástupci významných českých i nad-
národních firem.
Firmy představují účastníkům širokou 
nabídku pracovních míst na částeč-
né úvazky i hlavní pracovní poměry,  

seznamují studenty s trainee progra-
my, které aktuálně pořádají, a s další-
mi možnostmi spolupráce. Zástupci 
společností mají možnost podělit se 
se studenty o cenné zkušenosti z pra-
xe, případně si vybrat nové talentova-
né spolupracovníky.
Studenti mají možnost si osobně po-
hovořit se zástupci firem, získat cenné 
rady, informace a kontakty a tím zvý-
šit své šance uplatnění na trhu práce.

Více informací na jobs.pef.czu.cz a facebooku fb.com/jobspef.  
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Pracovní nabídky

Provozně ekonomická fakulta ČZU   
v Praze nabízí kromě přímého kon-
taktu studentů a absolventů se zá-
stupci firem také seznam aktuálních 
nabídek pracovních míst. Tato forma 
spolupráce s firmami je prezentová-
na několika způsoby. V přízemí PEF  
u poslucháren EI – EIII a v nové bu-
dově CEMS jsou nástěnky Centra ka-
riérového a profesního poradenství  

s aktuálními pracovními příležitost-
mi, trainee programy a stážemi od 
nejrůznějších národních i nadnárod-
ních společností. 
Nedílnou součástí Centra kariérové-
ho a profesního poradenství  PEF je  
i zveřejnění aktuálních nabídek práce 
a trainee programů na internetovém 
portálu Jobs PEF a také na facebooko-
vých stránkách fb.com/jobspef. 

Více informací na jobs.pef.czu.cz a facebooku fb.com/jobspef.  



Absolventi PEF ČZU v Praze se uplatňují ve všech oblastech 
hospodářství, při správě a řízení všech typů podniků v místní, 
regionální, státní a evropské správě a administrativě.

Absolventi PEF ČZU v Praze se uplatňují ve všech oblastech 
hospodářství, při správě a řízení všech typů podniků v místní, 
regionální, státní a evropské správě a administrativě.

Svým absolventům fakulta nabízí doktorské studium  v programech

Ekonomika a management 
Obory
Podniková a odvětvová ekonomika
Management

Hospodářská politika a správa
Obory
Regionální a sociální rozvoj

Systémové inženýrství a informatika
Obory
Informační management

Kvantitativní metody v ekonomice
Obory
Systémové inženýrství

KONTAKTY
Doktorské studium
oddělení VaV

Bc. Ladislav Šána 
tel.: +420 224 382 325 
mobil: +420 775 608 721 
e-mail: sana@pef.czu.cz

Svým absolventům fakulta nabízí doktorské studium v programech

Management (MNG)

Podniková a odvětvová ekonomika (POE)

Regionální a sociální rozvoj (RSR)

Systémové inženýrství a informatika (SYII)

Více informací naleznete na webu PEF na adrese: 
https://www.pef.czu.cz/cs/r-7009-veda-a-vyzkum/r-7028-doktorske-studium
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Tyto přednášky mohou být vedeny ne-
jen odborně se zaměřením na aktu-
ální vývoj a změny v konkrétních ob-
lastech (např. ekonomika, audit, daně, 
finance, ICT, veřejná správa, právo  
a další), ale také z hlediska profes-
ního poradenství, neboť orientace  
v této oblasti představuje význam-
nou část procesu přijímacího řízení a 
má velký podíl na získání co nejvhod-
nějšího zaměstnání pro konkrétního 
uchazeče (např. příprava na pracov-
ní pohovor, vypracování životopi-
su či sebeprezentace, psychologic-

ká diagnostika apod.). U odborných 
přednášek jde především o předsta-
vení firmy budoucím absolventům, 
kdy se student může seznámit s obo-
rem i konkrétními činnostmi, kterými 
se firma zabývá a udělat si tak názor, 
zda by pro něj byla práce právě v této 
firmě zajímavá a vhodná. 
Aktuální informace o nových před-
náškách naleznete rovněž na por-
tálu Centra kariérového a profesní-
ho poradenství Jobs PEF na adrese  
jobs.pef.czu.cz a facebooku fb.com/
jobspef.

Pořádání odborných přednášek na PEF

Trainee programy a stáže

Absolvování trainee programu v pod-
niku znamená pro studenta nejlep-
ší způsob, jak se rychle a na „vlastní 
kůži“ seznámit s pracovním chodem 
v dané firmě nebo instituci. Je to nej-
lepší způsob, jak nahlédnout během 
krátké doby blíže do každého oboru. 
V průběhu pár týdnů či měsíců stu-
denti projdou několika odděleními  
a udělají si tak reálnou představu  
o praxi v jednotlivých firmách. 

Vážení studenti, ve firmě projdete tzv. 
„kolečkem“ po jednotlivých odděle-
ních, kde si vyzkoušíte nejen různou 
práci, ale kde také ukážete, co ve vás 
je. Je možné, že pokud s vámi bude 
firma spokojena, nabídne vám ihned 
po absolvování trainee programu 
práci na konkrétní pozici.

Více informací na jobs.pef.czu.cz a facebooku fb.com/jobspef.  
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Profily jednotlivých společností

CEMS PEF



S námi zvládneš vše,
staň se Adastřanem i ty!
Měň s námi velké společnosti v chytré firmy.
Digitalizujeme banky, telefonní operátory, retail nebo
státní instituce. Tradiční technologie propojujeme s umělou
inteligencí, IoT nebo mobilními aplikacemi. Mezinárodním
firmám pomáháme využívat jejich data k růstu.

V Adastře se ti bude líbit, protože...
/ Pracujeme s nejnovějšími technologiemi.

/ Budeš pracovat na zajímavých projektech.

/ Budeš se učit od špiček v oboru.

/ kolegové, parťáci v práci i po práci.

Máš chuť učit se nové věci a touhu proniknout do světa 
IT businessu?

Zastav se u nás na stánku nebo se rovnou 
ozvi na kariera@adastragrp.com

adastra.cze
adastralifecz
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Hledáme kolegy a kolegyně, kteří se nebojí 
přijít s nápadem a jsou otevřeni výzvám.

Nastartujte 
svoji kariéru 
ve velké bance!

Připojte se k nám!

Brigády

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé brigády. Pracovní příležitosti pro studenty 
otevíráme celoročně napříč všemi odděleními – od risk managementu přes IT 
až po obchod.

Trainee program

Přihlaste se do našeho programu pro čerstvé absolventy. Díky ročnímu programu si 
naplno vyzkoušíte práci v naší bance. Pod vedením profesionálů se stanete platnými 
členy týmů, budete se dále rozvíjet, spolupracovat na zajímavých projektech, a to vše 
za náležité finanční ohodnocení s veškerými benefity. 

IT Resource Pool
Hlavním cílem ITRP je dát studentům možnost získat brigádu v IT ještě během 
studia a zároveň je motivovat ke kariérním posunům. Nejraději vidíme, když naši 
brigádníci po ukončení studia nastoupí na hlavní pracovní poměr a snažíme se pro 
to dělat maximum.

Kariéra

v České

spořitelně
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kariera.csas.cz

Proč si vybrat Českou spořitelnu

Nechceme být jen banka. Chceme být společnost, která pomáhá svým klientům starat 
se o jejich finanční zdraví. Postupně se proto měníme, nastavujeme progresivnější formy 
vedení (agilní týmy) a šlapeme do technologických inovací, abychom svých závazků 
vůči klientům opravdu dostáli.

Nabízíme velké možnosti

Při práci máme v České spořitelně k dispozici celou řadu významných nástrojů – 
od nejnovějších technologií po volnočasové programy a benefity. Naše velikost nám 
také umožňuje vytvářet projekty, které jsou skutečně vidět. Snažíme se, aby se lidé u nás 
cítili po všech stránkách dobře, jejich práce jim dávala smysl a zároveň měli prostor se 
ve svých dovednostech rozvíjet.

Víme, že každý člověk je jedinečný

V České spořitelně svým lidem nabízíme velký prostor k realizaci nápadů a vizí. Najdete 
tu velkou rozmanitost osobností a talentů a široký výběr pracovních pozic a profesí.

Každý může tyto velké možnosti využít jiným způsobem. Zatímco pro jednu skupiny 
zaměstnanců bude důležitá příležitost dalšího kariérního postupu směrem k manažerským 
pozicím, pro jiné se skrývá ta největší hodnota v možnosti „cestovat“ napříč různými týmy 
a obohacovat si svůj pracovní život zkušenostmi z odlišných oborů.

hr@csas.cz zivot_se_sporkou Česká spořitelna Kariéraceska-sporitelna

Jste #silnější, než si myslíte.

Naše hodnoty

Věříme tomu, co děláme Spolupracujeme Máme rádi lidi

inz_2xA5_HR_typo.pdf   2   9.2.2022   12:12



Z ČZU to máš do 
EY blíž, než se 
může zdát
Hledáme nové kolegy, 
kteří se chtějí něco naučit 
a bavit se při tom. EY ti dá 
šanci, kterou po škole jen 
tak nedostaneš.



ANGLIČTINU používám
každý den. Získávám přehled o tom, jak fungují 
daně v Česku i ve světě, mám na starosti Junior 
konzultanty, kterým deleguju práci, nemám 
žádný strach vést telefonní konference, 
meetingy nebo se s kýmkoli bavit na odborné 
úrovni. A to jsem s daněmi neměla ze školy 
žádnou zkušenost. To, co teď zvládam, bych si 
před sedmi lety, kdy jsem do EY přišla, vůbec 
nedovedla představit.

Vyzdvihla bych různorodost. Jsem v týmu lidí,
co mají na starost daně z příjmů fyzických osob. 
Obrací se na nás firmy, které mají v Česku 
zaměstnance ze zahraničí, nebo vysílají Čechy
do ciziny. Řešíme jejich daně, socialní
a zdravotní pojištění. Každý den jsem v kontaktu 
s klienty nebo s finančními úřady. Každý projekt 
je v nečem jiný, takže práce je fakt pestrá.

Práce v EY není v žádném případě pouze pro 
absolventy VŠE. Při výběrovém řízení jde hlavně 
o motivaci, ne o odborné znalosti. Všechno tě 
naučí na projektech. Kdo má rád výzvy a netouží 
na začátku kariéry po místečku, kde to bude jen 
na pohodu, v EY se najde. A je vlastně jedno, 
jestli budeš dělat daně, audit, consulting nebo 
cokoli jiného. Budeš mít ze sebe dobrý pocit.

KAMILA HREŽOVÁ 
Senior konzultantka, Daně

Absolventka Provozně 

ekonomické fakulty ČZU

 

 

Proč se přidat do EY?

• Získáš pořádný rozhled.
• Každý den se budeš učit

užitečné věci.
• Rychle porosteš i kariérně.
• Budeš v partě jako na škole.
• Postaráme se o to, aby ti nic

nechybělo.

Vyber si svoje místo:
v Auditu, Forenzních službách, 
Business Consultingu, 
Technology Consultingu, 
Daních, Strategiích
a transakcích nebo Právu.

Více informací o kariéře v EY 
najdeš na www.cestasey.cz

„
Hlavně 
se neboj
poslat
životopis.
Práce v EY
tě bude bavit.



GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

KDO JSME

Generali Česká pojišťovna představuje moderní fi nanční instituci se silnou 
znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Její kořeny sahají hluboko 
do 19. století.

Jsme univerzální pojišťovnou, která nabízí profesionální a praxí prověřená 
řešení pro široké spektrum klientů – od běžných lidí, drobných živnostníků 
přes malé a střední podniky až po velké společnosti nebo města a obce. 
Díky možnosti připravit pojištění plně odpovídající potřebám klienta si
u nás vybere opravdu každý. Generali Česká pojišťovna je snadno dostupná 
napříč celou Českou republikou, a to nejen ve velkých městech, ale
i v těch menších. Zhruba 4 500 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců 
je připraveno pomoci klientům s řešením jejich specifi ckých potřeb.

Máme zhruba 4 miliony klientů, spravujeme více než 7,5 milionů pojistných 
smluv a náš tržní podíl na domácím trhu dosahuje 26 %.

CO NABÍZÍME

• Zajímavou a odbornou práci pro 
jedničku na trhu.

• Možnost odborného růstu
a osobního rozvoje.

• Týden dovolené navíc, dalších 5 dní 
volna pro osobní nebo zdravotní 
účely a 2 dny na dobročinné aktivity.

• Tréninkové a vzdělávací aktivity.
• Stážistické programy pro studenty.
• Příspěvek na životní pojištění

a penzijní spoření.
• Benefi tní systém Cafeterie

a stravenkový paušál.
• Sportovní a kulturní aktivity pro 

zaměstnance, MultiSport kartu.
• Zvýhodněné podmínky na naše 

produkty a mnoho dalšího.

CO POŽADUJEME

• Chuť učit se novým věcem – to je 
pro nás nejdůležitější.

• Ochotu dále se vzdělávat a získávat 
zkušenosti od seniornějších kolegů.

• Velmi dobré komunikační 
schopnosti se zaměřením na cíl.

• Proklientské myšlení a schopnost 
přizpůsobit se změnám.

• Vysoké pracovní nasazení
a proaktivitu.STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU!

Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí pojišťováci?
Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů.

• Marketing, PR, komunikace a HR
• Likvidace, call centrum, správa smluv
• Finance, analýzy, pojistná matematika
• Produktový management a risk management
• IT – vývoj i správa a mnoho dalších...

KONTAKT: 
Alena Krsková

T: 607 239 006
E: alena.krskova2@generaliceska.cz

recruitment@generaliceska.cz
www.generaliceska.jobs.cz

HLEDÁME
CHYTRÉ HLAVY

• Jsme tým, který má chuť pracovat
a být úspěšný.

• K tomu nám slouží moderní pracovní 
prostředí a nástroje komunikace.

• Nežijeme pouze prací, rádi se 
setkáváme i mimo naše pracoviště.

• Využíváme fl exibilní pracovní dobu.
V některých případech, kde to 
organizace práce umožňuje, i zkrácené 
úvazky či práci z domova.

• Rádi sportujeme a poměřujeme své síly 
na letních sportovních hrách
a v zaměstnanecké lize.

• A nezapomínáme pomáhat i potřebným 
okolo nás. Organizujeme dobrovolnické 
akce, které vychází
z celkové koncepce sociální 
odpovědnosti Generali České 
pojišťovny.

• Jsme skutečnými profesionály ve svém
oboru a každý den pracujeme na 
našem dalším svém zlepšení.
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napříč celou Českou republikou, a to nejen ve velkých městech, ale
i v těch menších. Zhruba 4 500 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců 
je připraveno pomoci klientům s řešením jejich specifi ckých potřeb.

Máme zhruba 4 miliony klientů, spravujeme více než 7,5 milionů pojistných 
smluv a náš tržní podíl na domácím trhu dosahuje 26 %.

CO NABÍZÍME

• Zajímavou a odbornou práci pro 
jedničku na trhu.

• Možnost odborného růstu
a osobního rozvoje.

• Týden dovolené navíc, dalších 5 dní 
volna pro osobní nebo zdravotní 
účely a 2 dny na dobročinné aktivity.

• Tréninkové a vzdělávací aktivity.
• Stážistické programy pro studenty.
• Příspěvek na životní pojištění

a penzijní spoření.
• Benefi tní systém Cafeterie

a stravenkový paušál.
• Sportovní a kulturní aktivity pro 

zaměstnance, MultiSport kartu.
• Zvýhodněné podmínky na naše 

produkty a mnoho dalšího.

CO POŽADUJEME

• Chuť učit se novým věcem – to je 
pro nás nejdůležitější.

• Ochotu dále se vzdělávat a získávat 
zkušenosti od seniornějších kolegů.

• Velmi dobré komunikační 
schopnosti se zaměřením na cíl.

• Proklientské myšlení a schopnost 
přizpůsobit se změnám.

• Vysoké pracovní nasazení
a proaktivitu.STAŇTE SE ČLENEM NAŠEHO TÝMU!

Myslíte si, že v pojišťovně pracují jen samí pojišťováci?
Omyl! U nás najdete spoustu atraktivních oborů.

• Marketing, PR, komunikace a HR
• Likvidace, call centrum, správa smluv
• Finance, analýzy, pojistná matematika
• Produktový management a risk management
• IT – vývoj i správa a mnoho dalších...

KONTAKT: 
Alena Krsková

T: 607 239 006
E: alena.krskova2@generaliceska.cz

recruitment@generaliceska.cz
www.generaliceska.jobs.cz

HLEDÁME
CHYTRÉ HLAVY

• Jsme tým, který má chuť pracovat
a být úspěšný.

• K tomu nám slouží moderní pracovní 
prostředí a nástroje komunikace.

• Nežijeme pouze prací, rádi se 
setkáváme i mimo naše pracoviště.

• Využíváme fl exibilní pracovní dobu.
V některých případech, kde to 
organizace práce umožňuje, i zkrácené 
úvazky či práci z domova.

• Rádi sportujeme a poměřujeme své síly 
na letních sportovních hrách
a v zaměstnanecké lize.

• A nezapomínáme pomáhat i potřebným 
okolo nás. Organizujeme dobrovolnické 
akce, které vychází
z celkové koncepce sociální 
odpovědnosti Generali České 
pojišťovny.

• Jsme skutečnými profesionály ve svém
oboru a každý den pracujeme na 
našem dalším svém zlepšení.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

KDO JSME
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O nás

Jsme leadrem v oblasti zdravotní péče, jehož 
produkty denně ovlivňují kvalitu životů více než 
miliardy lidí po celém světě. S pomocí nejnovějších 
vědeckých poznatků jako Johnson & Johnson 
usilujeme o kvalitnější život každého našeho
zákazníka a pacienta. Všechny naše zaměstnance 
spojuje společné poslání: pomáhat lidem po celém 
světě žít delší, zdravější a šťastnější život.

Koho hledáme

Jedním z celkem pěti Global Services center 
společnosti je i naše pražská pobočka se 
zastoupením všech tří firemních divizí, která 
podporuje obchodní partnery z regionu EMEA 
především v oblasti financí, veřejných zakázek a HR. 
V naší kanceláři se denně sejde víc než čtyřicet 
národností a domluvit se tam dá až třiatřiceti různými 
jazyky. Byť spolu komunikujeme hlavně v angličtině, 
realizovat se u nás může každý i v jiné cizí řeči. 
Rozvoj jazykových dovedností svých zaměstnanců 
podporují poměrně intenzivně různými kurzy nebo 
příspěvky na ně. 

Co je dobré vědět

To nejcennější, co máme, jsou naši zaměstnanci. Pro 
ně bývá tím nejcennějším jejich rodina, a tak jim 
nechceme dávat na výběr mezi ní a kariérou. 
Umožňujeme našim zaměstanncům mít obojí. Pokud 
ke své práci přistupují zodpovědně, není pro nás až 
tak určující, odkud se jí věnují. Výrazná časová 
flexibilita a možnost práce z domova je součástí naší 
firemní kultury stejně jako firemní aktivity. 
Novopečeným rodičům navíc dopřáváme rodičovskou 
dovolenou, při níž se po dobu prvních dvou měsíců 
nijak nemění platové podmínky zaměstnance. 



1. Rozjedeš kariéru pod vedením největších 
profíků v oboru

2. Patříme mezi TOP Zaměstnavatele a TOP 
Odpovědné firmy

3. Jsme známí přátelskou atmosférou   
a neformální firemní kulturou

4. Získáš cenné zkušenosti z projektů pro 
největší české i mezinárodní organizace

5. Podpoříme tě v sebevzdělávání a můžeš 
vyrazit i na zahraniční stáž

Vyber si oddělení a pošli CV. Rádi se společně potkáme!
Audit | Tax | Risk Consulting | Management Consulting

5 dobrých důvodů 
proč KPMG

Vyrostlijsme.cz 



Pojď k nám auditovat největší české i mezinárodní společnosti, pracuj 
spolu se špičkami v oboru a šlápni na plyn své kariéry ve financích.

Chceme od tebe:
• základní přehled v účetnictví, 
• perfektní češtinu/slovenštinu a angličtinu na komunikační úrovni,
• časovou flexibilitu a ochotu cestovat,
• čerstvě dokončenou VŠ, nebo studium posledního ročníku. 

Dáme ti za to:
• práci pro Top zaměstnavatele roku 2021 v kategorii poradenství, 

audit a daně, 
• volné pátky přes léto, dovolenou navíc a tři dny firemního volna,
• 20 000 Kč na sport, jazyky a cestování,
• neomezený mobilní a datový tarif.

Dnes auditor, zítra třeba CFO 

Audit Financial Services

Naskenuj QR kód a dej 
nám o sobě vědět.

Audit Commercial



Jsme poradenská společnost, která působí v 91 zemích, 
na 5 kontinentech a po celém světě zaměstnává více 
než 42 000 Mazarovců.
Zabýváme se auditem, daňovým a transakčním poradenstvím, znalectvím, oceňováním podniků 
a finančním a mzdovým účetnictvím. V České republice působíme od roku 1995 a z původních 
11 zaměstnanců jsme se pěkně rozrostli. Kanceláře máme v Praze na Florenci, kam se pohodlně 
dostaneš metrem, autobusem i tramvají.

TRANSAKČNÍ ODDĚLENÍ
V transakčním poradenství pracujeme na různých 
restrukturalizacích, včetně fúzí, rozdělení podniku, 
anebo poskytujeme podporu klientovi při akvizici –  
buď na straně kupujícího, nebo na straně prodávajícího.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Klientům poskytujeme komplexní servis  
v oblasti všech daní, včetně aplikace  
lokálního i mezinárodního daňového práva  
a daňových služeb při restrukturalizaci firem.

ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ
Oceňujeme podniky včetně jednotlivých  
složek majetku, pohledávek, závazků  
a jiných majetkových hodnot.

OUTSOURCING
Naše oddělení outsourcingu se stará  
o více než 200 klientů, kterým poskytuje  
komplexní účetní servis, konsolidaci  
účetních závěrek a reporting.

AUDIT
Poskytujeme klientům služby zákonného i smluvního 
auditu statutárních a konsolidovaných účtů, prověrek  
a revizí dle potřeb klienta a služby interního auditu.

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Staráme se o veškerou agendu firmy  
od zpracování mezd a příkazů k úhradě,  
přes styk s úřady sociálního a zdravotního  
pojištění, až k monitorování změn v oblasti  
sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů.

Naše reference:
SANOFI ZENTIVA | O2 | KOMERČNÍ BANKA | DECATHLON | MANPOWER | AMAZON | EBAY  
L’OREAL | BNP PARIBAS | LAGARDERE GROUP | CITRÖEN | PEUGEOT | AVON COSMETICS 
PHILIP MORRIS | VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA | KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY 
MOUNTFIELD | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Mazars v číslech

318 
kanceláří  
po světě

9  
partnerů  
v ČR

315  
kroků od nás  
na metro

5  
kontinentů

1 100 
partnerů  
po celém světě

250 
zaměstnanců v ČR



Olga Přikrylová
HR Manažerka
olga.prikrylova@mazars.cz

Alena Šimonová
HR Manažerka
alena.simonova@mazars.cz

Michaela Paterová
HR Senior
michaela.paterova@mazars.cz

Alice Jakešová
HR Asistentka
alice.jakesova@mazars.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

NAŠE HR ODDĚLENÍ

POKUD BUDEŠ NA ZÁKLADĚ ŽIVOTOPISU VYBRÁN JAKO VHODNÝ KANDIDÁT, OBDRŽÍŠ  
EMAILEM LINK K ONLINE TESTU. PO TESTU PŘICHÁZÍ NA ŘADU SETKÁNÍ S HR A NĚKÝM  
Z BUDOUCÍCH KOLEGŮ, POPŘÍPADĚ PŘÍMO S TVÝM NADŘÍZENÝM. A KDYŽ UŽ BUDEŠ MÍT 
TOHLE VŠE ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU, MŮŽEŠ SE TĚŠIT NA PRACOVNÍ NABÍDKU.

 • 5 týdnů dovolené

 • Flexibilní pracovní doba

 • Možnost homeoffice

 • Kafetérie

 • Stravenková karta

 • Mobilní telefon

 • Odborná školení – interní Mazars University

 • Odborné certifikace – ICU, KAČR, KDPČR

 • Možnost kariérního růstu

 • Firemní akce

 • Pitný režim na pracovišti

 • Neformální pátky

CV ONLINE
TEST

SCHŮZKA S HR 
A KOLEGOU/

ŠÉFEM

PRACOVNÍ 
NABÍDKA

JAK PROBÍHÁ ONLINE TEST?
K jeho vypracování budeš určitě potřebovat 
počítač, připojení k internetu, papír a tužku  
na případné poznámky a hrnek kafe.



PŘIPOJ SE K NÁM!
HLEDÁTE SUPER BRIGÁDU PŘI ŠKOLE? TRAINEE & GRADUATE 
PROGRAMY? VÍCE NA WWW.KARIERAVNESTLE.CZ

#RISEANDSHINE
Co kdybys už při škole získal/a velký náskok před 
spolužáky? Praxe v programu stáží #riseandshine Ti otevře 
dveře do světa byznysu. Pochopíš, jak funguje velká firma, 
povedeš vlastní projekt a budeš se učit od zkušených 
manažerů. Navíc nahlédneš pod pokličku ikonickým 
značkám, jako jsou Orion, Kit Kat, Lion nebo Nespresso. 
Žádné vaření kafe nebo kopírování, jednoduše 
plnohodnotná práce, která Tě posune o pořádný krok 
dopředu.

#CHALLENGE
Perfektní rozhled v byznysu během dvou let. Zní to 
lákavě? Pokud jsi nyní v posledním ročníku VŠ, nebo máš již 
dokončeno, tak tohle Ti u nás umožníme. A ještě přidáme 
osobní a manažerský rozvoj a plán tréninků na celé dva 
roky. Poznej komplexně celé odvětví a nastartuj svou 
mezinárodní kariéru.

Stále přemýšlíš o tom, kam bys chtěl/a svou 
budoucí kariéru směřovat? Co kdyby sis mohl/a během 
dvou let vyzkoušet práci ve dvou odděleních? Přesně to Ti 
umožní náš Supertrainee program. První rok budeš 
pracovat na jednom oddělení a po roce se přesuneš na 
druhé. Na každém z nich budeš pracovat na vlastních 
projektech, zjistíš, co Tě baví a do jakého oddělení se chceš 
profilovat po škole!

Trainee

Graduate

Supertrainee



WE EXPORT

> 50 %
OF PRODUCTION

2700 
EMPLOYEES

Na co se u nás 
můžeš těšit?

Komunita trainees a graduates

Mentoring program

U4Green iniciativa

Buddy system

E-business Academy

Kariérní rozvoj

Školení a workshopy od 

interních i externích expertů

Pro více informací kontaktujte naše HR oddělení.
tereza.padevetova@cz.nestle.com
michaela.hankova@cz.nestle.com
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PRAXE, 
KTERÁ VÁM 
DÁ SMYSL
CO ZÍSKÁTE:
– Nadstandardní finanční ohodnocení
– Odborné vzdělávání a kurzy
– Pestrá pracovní náplň
– Jste pánem svého času
– Neomezený růst v prestižním oboru
– Inspirativní prostředí
– První ryze česká finanční skupina

 
Petr Douša
Volejte na 724 173 432  
nebo pište petr.dousa@partners.cz

       partnerscz
       financniporadenstviJINAK www.partners.cz

Finanční skupina
PARTNERS

Proč PARTNERS
–  Největší česká finančně poradenská 

firma na trhu
– Důvěřuje nám více než 600 tisíc klientů
– Přes 2 tis. poradců certifikovaných ČNB
–  Více než 120 poboček Partners Marketů 

a 200 kanceláří po celé ČR
– Obrat 3,1 mld Kč za rok 2021

– Nezávislost
– Komplexnost
– Profesionalita
– Cena
– Finance pod  
– jednou střechou
– Odpovědnost

15 let na trhuKariérní koučink pro studenty ZDARMA!
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SKVĚLÁ PARTA
A SPOUSTA MOŽNOSTÍ,

JAK VYUŽÍT SVŮJ
TALENT NAPLNO?

SAMOZŘEJMĚ.

To je jen malá ochutnávka toho, proč je to u nás tak super. 
Přidejte se k nám, protože u nás je to o vás!

rb.jobs.cz



V Raiffeisenbank rádi uvítáme nové kolegy –  
absolventy na juniorních obchodních  
i neobchodních pozicích, ale i studující,  
kterým nabízíme v rámci trainee programu  
možnost opravdové práce, mentora z řad  
zkušených kolegů a sdílení s celou raiffkovou  
trainee komunitou.

U NÁS MŮŽETE VYRŮST
V TĚCHTO TÝMECH:
 � Prodej a klientský servis
 � Finance
 � IT
 � Analýza a řízení rizik
 � HR, Legal, Marketing
 � Produkty a řízení prodeje
 � Administrativa
 � Trainees/Brigády

Svou pozici si vyberete na www.rb.jobs.cz.

PODÍVEJTE SE, JAK TO U NÁS VYPADÁ:

@Raiffeisenbank_cz nebo @zivotvraiffce

@Raiffeisenbank Česká republika

@RaiffeisenbankCZ



TVÁ SPRÁVNÁ 
VOLBA

Rödl & Partner  
Česká republika poskytuje 
poradenství v oblastech:

– právní poradenství 

–	daňové	poradenství

– audit

– business process 
outsourcing

– management & 
business consulting     

 
... to vše z jedné ruky

Praha  |  Brno   
www.roedl.com/cz



 
 
 

 
Chceš být profesionálem v oblasti auditu, daní nebo účetnictví? 

Máš zájem o práci v mezinárodní poradenské společnosti? 
Chceš se dále rozvíjet a vzdělávat? 

RÖDL & PARTNER JE TOU SPRÁVNOU VOLBOU 

 
Úspěšná stavba stojí na pevných základech 
 
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, řadící se k vedoucím společnostem na evropském 
trhu. Poskytuje služby v oborech práva, daní, auditu, business outsourcingu a management & business 
consultingu.  

 
V České republice působí Rödl & Partner od roku 1991, své zastoupení má v pobočkách v Praze a Brně.   
 
Kancelář Rödl & Partner je držitelem prestižního ocenění Právnická firma v letech 2012 až 2021 v oboru 
daňového práva. 
 

Svoji kariéru můžeš nastartovat pod vedením zkušených profesionálů na pozicích: 

> Junior Audit Assistant ž/m 
> Junior Tax Assistant ž/m 
> Junior Accountant ž/m 
> Junior Transfer Pricing Consultant ž/m 
> Administrativní asistent ž/m 
 

Na čem stavíme: 

> Jsi absolvent, nebo budoucí absolvent magisterského programu VŠ ekonomického směru 
> Máš přehled o účetní a daňové teorii, Tvá praxe je výhodou 
> Ovládáš německý a/nebo anglický jazyk slovem a písmem 
> Jsi týmový hráč a nebojíš se nových úkolů a výzev 
 

Růst s naší podporou: 

> Systematické programy odborného vzdělávání a rozvoje 
> Podpora při přípravě na zkoušky k odborné certifikaci 
> Účast na zajímavých a náročných projektech pro přední české i mezinárodní společnosti 
> Výměna zkušeností s kolegy ze zahraničních poboček 
 

Rozhodnutí správným směrem 
Správným rozhodnutím můžeš proměnit své dovednosti a vědomosti v úspěch. 
CV a motivační dopis zašli prosím na adresu: roedl@roedl.com. 
V rámci dvoukolového výběrového řízení můžeš očekávat minimum formalit, včetně možnosti 
představení se nejvyššímu vedení kanceláře. 
 
 
Rödl & Partner 
Platnéřská 191/2, 110 00 Praha 1 
www.roedl.com/cz 
 
 



About SAP
As market leader in enterprise application software, SAP helps companies of all sizes and industries
innovate through simplification. 
 
From the back office to the boardroom, warehouse to storefront, on premise to cloud, desktop to mobile
device – SAP empowers people and organizations to work together more efficiently and use business
insight more effectively to stay ahead of the competition. 
 
SAP applications and services enable customers to operate profitably, adapt continuously, and grow
sustainably.

We OfferOur BenefitsSAP in CZ

Full time and part
time opportunities
for fresh graduates
& professionals
Full time and part
time internship
positions

We hire for Finance, HR
& Operations, Sales,
Legal, Marketing,
Customer Support, IT
Services & Consulting to
Software Development.

2 locations (Prague
& Brno)
4 entities with over
1900 employees
over 80 nationalities

 
 

Contribution to
sport/leisure/culture
Lunch Contribution
Sick days
Additional weeks of
vacation
Pension & life
insurance
Flex work 
Continious tranings
& self development
Support of employee
driven initiatives  
SAP shares and
annual bonus

 
 

More about career at SAP: sap.com/careers 



  p
er

se
rv

er
an

ce

We are looking
for interns with 

SAP Internship Experience Program

Flipped & Blended learning model combines
both formal and informal methodologies to boost
learning and drive business impact.

We run on
Online

Learning

Instructor-
led learning

Global intern
community with over
1600+interns a year.

Career Week
D&I & Culture Experiences
Innovation Challenges
Job Shadow
Power Hours
Special Learning and more...

Special intern events, resource &
special learning sessions:
 

We offer
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 & personal
superpower

SAP is hiring interns all year long based on business needs. Interns are getting a limited 6-months
contract that can be prolonged depending on the individual situation. 
 
Most of our internships are part-time with a flexible working schedule but from time to time we have full-
time internships as well. 
 
Mostly, we search for interns within HR & Operations, Finance, Legal, Sales, IT Services & Customer
Support with various languages.
 
Learn more about the program: https://www.sap.com/cz/about/careers/students-
graduates/internships/internship-experience-program.html
 
Follow us on social media #SAPiXp or @SAPiXP on Instagram.
 

Internship Essetials



Rozbalte to v TPA!

TPA je jednou z předních 
poradenských společností 
v oblasti daní a auditu 
působící ve střední 
a jihovýchodní Evropě.

TPA působí v České republice již od roku 1993 a poskytuje 

služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, 

poradenství a účetnictví. Nejvyšší možná kvalita, neustálý 

rozvoj našeho know-how a porozumění potřebám našich  

klientů jsou nedílnou součástí naší práce.

Na nejdůležitějším evropském trhu, v Německu, 

TPA Group úzce spolupracuje s velmi úspěšným 

a významným členem Baker Tilly lnternational,

s renomovanou německou poradenskou společností  

Baker Tilly. Ta působí v 10 městech Německa.

Základem úspěchu a růstu naší společnosti jsou 

zaměstnanci. Chceme je provázet v profesním vývoji 

a podporovat jejich silné stránky. Budoucnost totiž patří  

těm, kteří usilují o dosažení cílů, znají své schopnosti 

a dále je rozvíjejí. Jsme přesvědčeni, že člověk může 

rozvinout svůj potenciál a že mu práce může být zábavou, 

pokud zná smysl své práce. Proto jsou všechny naše  

důležité projekty charakterizovány třemi faktory úspěchu: 

informovat, inspirovat a zapojit se.

Na naší pobočce v Praze nabízíme studentům 

a absolventům pozice asistentů v těchto oblastech:

 ■ účetnictví

 ■ audit

 ■ daně

 ■ oceňování

 ■ informační systémy

Sledujte naše webové stránky kariera.tpa-group.cz,

najdete zde aktuální informace a kariérní příležitosti.



www.kariera.tpa-group.cz
www.tpa-group.cz
www.tpa-group.com

Nejžádanější
zaměstnavatel v daních 

pro rok
2013, 2015, 2017, 2018 a 2021

DAŇAŘ
DAŇOVÁ

firma roku
2021
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SKODA-KARIERA.CZŠKODA AUTO - CareerŠKODA AUTO a.s.@WeAreSKODAŠKODA AUTO Kariéra

OBJEV SVOU
  PŘÍLEŽITOST

VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ
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Legenda k mapě

Adastra, s.r.o.
BDO Czech Republic s.r.o.
BluePool s.r.o.
Concur (Czech) s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Ernst & Young, s.r.o.
Generali Česká pojišťovna a.s.
ZARA s.r.o./INDITEX Česká republika, s.r.o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Mazars s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
Partners Financial Services, a.s.
Rödl & Partner
Raiffeisenbank a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
TPA Audit s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
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