
   
 

 
 
Skupina Moore Stephens představuje s více než 250 zkušenými odborníky v šesti pobočkách jednu 
z předních auditorských, účetních a daňově poradenských firem v České republice. Jsme členy 
mezinárodní sítě Moore Stephens International, která působí ve 112 zemích světa. Nedílnou 
součástí skupiny je v České republice i znalecký ústav, Moore Stephens Znalex. 

 

Asistent znalce 
 
Jste čerstvý absolvent VŠ a baví Vás pracovat s čísly? Zajímá Vás práce v oblasti firemních 
financí a oceňování? Společnost Moore Stephens Znalex (www.znalex.cz), hledá novou posilu 
do svého týmu v Praze. 

 
Co Vás čeká? 

 Přivítáme Vás v menším dobře spolupracujícím týmu plném odborníků s velkým smyslem pro 
humor, který úzce spolupracuje s dalšími specialisty z oblasti daní, účetnictví, práva a auditu  

 Dostanete příležitost získat široké zkušenosti v oboru, který prolíná do všech oblasti fungování 
společnosti  

 Už od samého počátku se budete podílet na zajímavých zakázkách a postupně budete 
zpracovávat samostatnější a odpovědnější úkoly pod dohledem zkušených odborníků 

 Žádné stanovisko ani posudek není méně významný než jiný, proto je třeba již od počátku 
věnovat práci maximální pozornost a být si vědom důležitosti a odpovědnosti zadané práce 

 Každý den budete mít pocit, že jste se naučil/a něco nového. 

 
Co získáte? 

 Rozmanitou a inspirativní práci se stejně chytrými a pozitivně naladěnými kolegy jako jste Vy 
sám. Přátelský přístup a podporu při Vašem dalším aktivním vzdělávání a možnost dosažení 
pozice specialisty či znalce 

 Čekají na Vás zkrátka cenné zkušenosti, velké možnosti odborného a kariérního růstu v 
zázemí nejrychleji rostoucí poradenské firmy v oboru v ČR. 

 Samozřejmostí je atraktivní odměňování a nadstandardní benefity (plně hrazené stravenky, 
ovoce a zelenina na pracovišti, příspěvek na sport a kulturu, hrazené firemní akce atd.) 

 

Co od Vás čekáme? 
 Zájem o obor oceňování, znalost problematiky není podmínkou 

 Dobrá komunikace v anglickém jazyce podmínkou 

 Ekonomické vzdělání nutností 

 Chuť se stále učit, zlepšovat a vzdělávat 

 Konstruktivní pohled na věc a chuť pracovat 

 
 

Další informace:  
 Práce na plný úvazek (pro studenty 5. ročníků VŠ možnost i zkráceného úvazku)  

 Místo práce: Praha 

 Nástup optimálně dohodou 
 
 

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím Váš strukturovaný životopis na e-mail: 
kariera@moorestephens.cz 
  
Zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se správou, zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů společností Moore Stephens s.r.o. Vaše 
osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete výhradně za účelem 
zprostředkování zaměstnání, a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich zaslání. Kdykoli můžete požádat společnost 
Moore Stephens s.r.o. o smazání nebo o opravu Vašich osobních údajů. 
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