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Jsme menší znalecká kancelář s dlouhou historií, která sídlí ve Vršovicích v Praze a hledáme novou 

posilu na pozici odborného asistenta pro oceňování podniků.  
 
Součástí společnosti BENE FACTUM a. s. jsou i auditoři a daňoví poradci.  
 

Popis pozice 
- budete součástí menšího přátelského kolektivu plného odborníků, který spolupracuje se 

specialisty z oblasti daní, účetnictví, práva a auditu 
- práce na plný či zkrácený úvazek s flexibilní pracovní dobou 
- hned od začátku se můžete podílet na zpracování znaleckých posudků ve všech jeho etapách, 

tzn. od analýz až po samotné zpracování závěrů. Každý názor se vítá a počítá 
- předmětem ocenění budou zejména podniky různého charakteru, rozhodně se nejedná o 

stereotypní práci 
- budete jednat s klienty a absolvovat místní šetření pod vedením znalce 
- po zapracování se může jednat i o účast na obhajobě posudku u soudu 

 
Co získáte? 

- rozmanitou a inspirativní práci s přátelsky naladěnými kolegy 
- veškeré technické vybavení a zázemí v příjemných prostorách kancelářské budovy ve 

Vršovicích (nejedná se o open space) 
- možnost odborného a karierního růstu 
- atraktivní odměnu za vykonanou práci 

 
 

Co očekáváme? 
- ekonomické vzdělání je nutností, může se jednat i o studenta vyššího ročníku vysoké školy 
- ukončené či probíhající studium se zaměřením na oceňování podniků je velkou výhodou 
- chuť se dále učit a řešit nové výzvy 
- zodpovědný přístup k práci a spolehlivost 
- dobrá komunikace v anglickém jazyce je výhodou 
- výbornou znalost českého jazyka 
- ovládání software - Word a Excel 
 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím Váš strukturovaný životopis na email: 

pstybr@benefactum.cz. Rádi se s Vámi setkáme. 
 
 
 

 
 


