Znalecký ústav Grant Thornton Valuations, a.s., který je součástí mezinárodní poradenské skupiny Grant
Thornton International, hledá nové kolegy na pozici

Senior Consultant - oceňování podniků a nehmotného
majetku
O Grant Thornton Valuations a Grant Thornton International

Grant Thornton Valuations je znalecký ústav působící v oblasti oceňování podniků, nehmotného majetku,
nemovitostí, strojů a zařízení, informačních systémů, ICT technologií a oběžného majetku. Společnost je
jedním z největších znaleckých ústavů na českém trhu. Každoročně zpracováváme stovky znaleckých
posudků a dalších ocenění a souvisejících poradenských služeb, objem oceňovaného majetku se pohybuje v
desítkách miliard Kč ročně.
Grant Thornton International působí na trhu od roku 1924 a v současnosti je šestou největší poradenskou
skupinou na světě. Globální tým zahrnuje více než 47.000 profesionálů ve více než 130 zemích světa.
V České republice poskytuje skupina Grant Thornton celé portfolio služeb v oblasti manažerského a
transakčního poradenství, auditu, účetnictví, daňového poradenství a oceňování. Své služby poskytuje
každoročně stovkám klientů z privátní i veřejné sféry, včetně poloviny firem z žebříčku Czech TOP 100.
Koho hledáme

Hledáme zkušené konzultanty, kteří dokáží samostatně a rychle analyzovat data; koncepčně přemýšlet; jsou
pečliví, přesní a hlavně jsou připraveni se stále učit novým věcem a reagovat na nově nastalé situace; jsou
také týmovými hráči a mají dobré komunikační dovednosti.
Co od Vás očekáváme:

· Předchozí praxe z oboru oceňování a podnikových
financí min. 3 roky
· Nadprůměrné analytické schopnosti
· Zodpovědnost a pečlivost
· Organizační schopnosti výhodou
· Dobrá schopnost textové stylistiky a znalost gramatiky
· Znalost AJ na vysoké úrovni, znalost dalšího světového
jazyka na komunikativní úrovni výhodou
· Dobrá znalost MS WORD, EXCEL a POWERPOINT
· Řidičský průkaz skupiny B

Co Vám nabízíme:
· Zázemí prestižní mezinárodní organizace
· Možnosti pracovat na různorodých projektech
· Flexibilní pracovní doba a možnost home office
· Možnost rychlého profesního a odborného růstu
· Mzdové ohodnocení dle dohody
· Atraktivní kanceláře v centru Prahy blízko Václavského náměstí
Zaujala Vás tato pozice? Kontaktujte nás a zašlete nám své CV a motivační dopis
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