Dělámevěcijinak

Vážení studenti a absolventi,
Deloitte je firma se skvělou minulostí a přítomností a doufám,
že i díky vám ji čeká úspěšná budoucnost.
V době svého vzniku byla firma Deloitte nejmenší z tehdejší
velké „sedmičky“ poradenských společností. Od té doby se
propracovala na pozici absolutní špičky. Podařilo se nám to jen
proto, že svým klientům poskytujeme služby, které potřebují,
a to ve správnou chvíli a v kvalitě, kterou požadují.
Největší silou naší společnosti jsou naši lidé, mezi které můžete
patřit i vy. Proto nám na lidech a na jejich profesním rozvoji,
a koneckonců i na jejich osobní spokojenosti, mimořádně záleží.
Chceme však být nejlepší, a proto jsme na sebe i jeden
na druhého nároční a očekáváme plné nasazení. Naše
společné úsilí povede k cíli pouze tehdy, bude-li vedeno
stejnou vizí a bude-li vynakládáno stejným směrem. Strategie
naší firmy nese název As One. Pro nás všechny to znamená,
že spolupráce s kolegy nekončí na hranicích týmu, funkce či
země.

Rád bych zdůraznil dvě věci, které považuji
za nejdůležitější. Za prvé, na firmu Deloitte
a příslušnost k ní můžete být právem hrdí.
Za druhé, klíčem k úspěchu je vzájemná
spolupráce, respekt a otevřenost
mezi kolegy.
Na závěr mi dovolte malou osobní
poznámku. Dvanáct let ve společnosti
Deloitte pro mě bylo zdrojem nesmírné
zábavy, poučení a často i dobrodružství.
Jsem přesvědčen, že v práci pro naši
společnost byste nalezli zalíbení i vy.

Josef Kotrba
Vedoucí partner Deloitte Česká republika

Deloitte v České republice
Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní služby v oblastech
auditu, daňového, právního a finančního poradenství
a strategického podnikového managementu řadě
velkých společností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných
institucí.

V České republice zaměstnává společnost
Deloitte více než 850 místních
i zahraničních odborníků, které řídí
28 partnerů. Má kanceláře v Praze, Brně,
Ostravě a Plzni.

Deloitte

Díky znalostem domácího trhu i bohatým zahraničním
zkušenostem můžeme klientům nabídnout komplexní
přístup k jejich potřebám a problémům a navrhnout
pro ně individuální, na míru šité řešení.

Historie společnosti Deloitte
Naše společnost je ve světě známa především pod názvem Deloitte.
Za oficiální název firmy Deloitte Touche Tohmatsu vděčíme jejím třem
zakladatelům. Jedním z nich byl otec účetnictví, Angličan William
W. Deloitte, který si svou první kancelář otevřel v roce 1845 a stal se
vůbec prvním nezávislým auditorem v historii.

Jednotlivé společnosti prošly různými přeměnami, až se v roce
1989 firma Deloitte Haskins & Sells sloučila s firmou Touche
Ross and Tohmatsu & Co. Nově vzniklá společnost se pak stala
předním světovým poskytovatelem účetních, auditorských,
poradenských, daňových a právních služeb.

V roce 1883 odstartoval svou kariéru Skot George Touche, který začal
poskytovat spolehlivé informace o finanční situaci obchodních
společností. V roce 1900 založil v New Yorku společně s Johnem
Nivenem firmu Touche Niven, která později rozšířila svou působnost
na celé Spojené státy, Kanadu a Francii.

Společnost Deloitte Česká republika působí na českém trhu
od září 1990, kdy byla otevřena první oficiální kancelář v Praze.
Zpočátku zde pracovalo pouze pět zaměstnanců, ale společnost se
velmi rychle rozrůstala. Dnes nabízíme vysoce kvalitní služby také
prostřednictvím poboček v Brně a Ostravě, abychom se přiblížili
i klientům z moravskoslezského regionu.

O vznik japonské firmy Tohmatsu se zasloužil admirál Nobuzo
Tohmatsu. V roce 1968 se společnost Tohmatsu vyhoupla na špičku
ve svém oboru a k jejím klientům se řadily nejvýznamnější japonské
nadnárodní firmy, jako např. Mitsubishi nebo Nissan.

Audit a řízení rizik

Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních
a auditorských předpisů, interních kontrolních mechanismů
a systémů. Svou kvalifikaci v odvětví využívají při identifikaci
specifických rizik klientů a pomáhají jim tato rizika
zmírňovat.
Audit a další ověřovací práce přinášejí klientům
respektované ujištění o správnosti účetní závěrky,
řadu námětů a doporučení pro výkaznictví,
kontrolní sytém, řízení treasury a další
obchodní procesy.

Klientům pomáháme mimo jiné se zaváděním nových účetních
postupů, při řešení dopadů různých změn na finanční výkaznictví
nebo při přípravě na emise akcií a dluhopisů.
Naši auditoři jsou ceněnými členy týmů, které řeší další problémy
našich klientů, například při fúzích a akvizicích firem, změnách
a zavádění nových informačních systémů, v rámci projektů
finančního výkaznictví, kontrolingu a podobně. Specializují se
v celé řadě odvětví, jako jsou např. finanční instituce, reality,
energetika a zdroje, automobilový průmysl, technologie, média
a telekomunikace.

Asistent auditora
Současně řeší úkoly samostatně - přímo v sídle klienta v terénu - zpracovává analýzy a provádí řadu prověrek,
ověřuje jednotlivé položky rozvahy a výsledovky.

99Každý výstup jeho práce prochází několikanásobnou
kontrolou, ze které pro něj plynou cenné rady a podněty,
takže se velice rychle učí a zdokonaluje. S postupem času
získává zkušenosti a jsou mu zadávány složitější úkoly.

99U klienta pracuje se softwarem AS/2 dle auditní metodologie
Deloitte, značný objem práce vykonává na počítači.

99Všichni pracovníci na plný úvazek si rozšiřují kvalifikaci
získáváním lokální i mezinárodní profesní certifikace.
Ihned po nástupu je čeká třítýdenní intenzivní kurz ACCA
a dále pokračují ve studiu na Komoře Auditorů ČR.

99Zhruba po dvou letech dostává na starosti řízení mladších
kolegů v konkrétních úkolech a vytváří si svůj vlastní
manažerský styl.

99V září absolvuje několikatýdenní
školení zaměřené na odbornou
problematiku (účetnictví, audit, auditorské
metodologie apod.) i na komunikační
dovednosti. Navíc má ve firmě k dispozici
bohatou nabídku studijních materiálů
a e-learningových kurzů.

99Základem jeho práce je každodenní
komunikace s klientem a týmem, řeší případné
nejasnosti a problémy, účastní se schůzek. Má možnost
seznámit se s fungováním různých společností a poznat,
jak se jejich kultura a procesy liší.

99Od počátku kariéry ve firmě se mu věnuje vybraný starší
a zkušenější kolega (buddy), který mu poskytuje rady při
postupující kariéře.

99Má možnost domluvit si zkrácený úvazek na celé tři týdny
v měsíci v období září – březen.

Audit
a řízení rizik

99Pracuje v týmu pod vedením zkušenějších kolegů.

Klára Heinzová, Asistent auditora
Mám za sebou svůj první rok na pozici auditního asistenta a mohu říci, že to byl rok plný nezapomenutelných zážitků.
Když jsem do Deloitte nastupovala, měla jsem samozřejmě obavy z toho, jak vše zvládnu, jestli mi práce půjde, jaké
budou služební cesty, jestli budu vycházet s kolegy. Krátce po nástupu jsem však zjistila, že mé obavy byly vcelku zbytečné,
protože to, co v Deloitte funguje opravdu dobře, je „mezigenerační” solidarita a ochota služebně starších kolegů odpovídat
i na mnohdy triviální dotazy nás, asistentů, s obdivuhodnou trpělivostí. Právě díky jejich pomoci a rovněž účasti na školení
a kurzech jsem za tento rok získala spoustu cenných zkušeností a naučila se toho pomalu více, jak za celé studium
na vysoké škole, kde jsem mimochodem studovala zcela jiný obor. Takže se nemusíte bát, že o auditu nic moc nevíte, vše
vás tu naučí, pokud budete chtít.
Dokonce i na služební cesty jsem jezdila ráda, dostala jsem se totiž při nich na místa, kam bych se normálně jen těžko
podívala. Ať už to byla obrovská výrobní hala společnosti, která stáčí minerální vody, či vápenka s nádherným výhledem
do okolí. Na mimopražských zakázkách jsme si občas našli čas i na krátký výlet. Nikdy nezapomenu, jak jsme se s týmem
vypravili na Ještěd nebo na Křivoklát.
Práce v auditu je náročná a někdy budete hodně unaveni, ale myslím si, že to stojí za to, a sílu stihnete načerpat v létě při
příjemně dlouhé dovolené. Navíc společnost Deloitte pořádá i během sezóny akce pro její zpestření. A když Vám někdo
bude tvrdit, že je nemožné udržet si osobní život, nevěřte mu, není tomu tak. Něco o tom vím! :)

Daňové a právní služby

Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně
vykazují a platí daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout
a implementovat daňové systémy.
Specialisté v oblasti outsourcingu podnikových procesů
(BPO) nabízejí komplexní služby společnostem,
institucím a organizacím jakékoli velikosti
působícím ve všech odvětvích. Při poskytování
služeb v oblasti účetnictví, mzdové
administrativy a výkaznictví využíváme
nejmodernější informační technologie,
které automatizují účetní a daňové procesy.

Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů.
Spolupracující kancelář Ambruz & Dark/Deloitte Legal patří
ke špičce ve svém oboru. Těsná spolupráce s dalšími odděleními
Deloitte tvoří oproti ostatním poradenským společnostem jednu
z hlavních konkurenčních výhod - advokátní kanceláře i celé
skupiny Deloitte.
Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě
významných transakcí. Členové týmu Ambruz & Dark/Deloitte Legal
jsou nejen špičkoví právníci, ale mají zkušenosti i s projektovým
řízením. Díky nim nabízíme klientům nadstandardní úroveň
právních služeb.

Daňový konzultant
specializuje na určitou daňovou problematiku (DPPO,
DPFO, nepřímé daně, fúze a akvizice, nemovitosti, zdanění
finančních institucí, převodní ceny, investiční pobídky
a čerpání dotací) a působí pod vedením zkušenějších
kolegů.

99Postupně získává další vzdělání v oblasti daňového
poradenství. Během dvouletého komplexního školení
nových zaměstnanců se připravuje na kvalifikační zkoušky
pro daňové poradce.

99Účastní se mezinárodních školení a získává informace
o mezinárodních standardech a postupech.

99Připravuje poradenské dopisy klientům obsahující shrnutí
faktů, analýzu a návrh konkrétních řešení, vypracovává
daňová přiznání.

99S manažery a senior konzultanty se
účastní schůzek s českými i zahraničními
klienty.

99Připravuje nabídky klientům, aktivně se
účastní vyhledávání nových klientů.

99Využívá svých znalostí informačních
technologií (tj. MS Office, práci s internetem
a dalšími databázemi) a získává znalost technologií
používaných ve společnosti Deloitte.

99Prokazuje vysokou úroveň interpersonálních a týmových
schopností.

99Studenti posledního ročníku studia mají možnost domluvit
si zkrácený úvazek na čtyři dny v týdnu.

Daňové
a právní
služby

99Je členem jednoho z daňových týmů, od začátku se

Junior účetní / konzultant
99Je členem týmu spravujícího portfolio klientů, pro které jako
externí dodavatel zajišťujeme vedení účetnictví dle českých
účetních předpisů i jiných standardů. Připravujeme účetní závěrky,
manažerské zprávy, analýzy nebo jiné informace vyplývající
z účetní a daňové evidence.

99Průběžně se školí a získává zkušenosti v oblasti účetnictví (zejména
českého statutárního a IFRS), daňové legislativy (zejména DPH
a daň z příjmů) a v oblasti IT (zejména účetní software a MS
Excel). Účastní se dalších školení např. v oblasti „soft skills“.

99Při zpracování úkolů spolupracuje se zkušenými kolegy a postupně
se připravuje na samostatnou práci včetně vedení nových
juniorních kolegů.

99Má dobré analytické schopnosti, dokáže se rychle orientovat
ve strukturách interních klientských procesů, informačních
toků a informačních systémů. Dokáže analyzovat a strukturovat
data za pomoci odpovídajících nástrojů (MS Excel).

99Má dobré komunikační a interpersonální schopnosti. Komunikuje
s klienty v České republice i zahraničí, přičemž aktivně využívá
znalost anglického jazyka.

99Svou práci vykonává v kanceláři Deloitte, v případě
požadavku klienta pracuje v jeho sídle.

99Předpokladem je předchozí studium účetnictví
nebo financí a současně praktická zkušenost
s vedením účetnictví.

Advokátní koncipient / Právní asistent
Advokátní koncipient

Právní asistent

99Příležitost pro absolventy právnických fakult.

99Příležitost pro studenty 2. až 3. ročníku

vedením advokátů.

99Postupně získává další vzdělání v oblasti právního
poradenství. Dále se vzdělává formou specializovaných
školení a připravuje se na advokátní zkoušky.

99S advokáty se účastní schůzek s českými i zahraničními
klienty.

99Připravuje právní stanoviska a analýzy klientům, včetně

právnických fakult.

99Připravuje podklady pro zprávy a prezentace
pro klienty.

99Aktivně se podílí na vyhledávání
a zpracování veřejně dostupných informací.

99Podílí se na přípravě analýz pro různé oblasti v rámci
projektu.

99Možnost pracovat na zkrácený úvazek tři dny v týdnu.
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Daňové
a právní
služby

99Zaměřuje se na více právních specializací a působí pod

Lukáš Melichar, Daňový konzultant
Do společnosti Deloitte jsem nastoupil po dostudování VŠE v Praze s velkými očekáváními, jak budou daně fungovat v praxi,
protože z vysoké školy jsem je znal především po teoretické stránce. Po úvodním dvoutýdenním daňovém školení jsem se
připojil k oddělení korporátních daní a díky pomoci všech členů týmu jsem se rychle rozkoukal a mohl se pustit do práce.
Zpočátku jsem pomáhal s jednoduššími věcmi, administrativou, prezentacemi pro klienty, přípravou základních podkladů,
ale zároveň jsem si mohl vyzkoušet tehdy pro mě složitější daňovou problematiku. S postupem času a rostoucím počtem
navštívených klientů jsem si daně oblíbil a po necelém roce a zvládnuté daňové sezóně jsem byl schopen vést jednodušší
klientský meeting ohledně přípravy daňového přiznání, samozřejmě ještě s dohledem seniorní kolegyně.
V průběhu jednoho roku ve společnosti Deloitte jsem absolvoval celou řadu školení, ať se jednalo o zlepšení soft skills,
technických dovedností, ale také první fázi přípravy na zkoušky daňového poradce. Vedle těchto různých školení pro mě
byla největší pomocí spolupráce s kolegy, kteří již mají dlouholeté zkušenosti s daňovým poradenstvím a kteří jsou vždy
ochotni zodpovědět jakýkoli dotaz. Na vysoké škole jsem si udělal zkreslený obrázek o společnostech patřících mezi „Big
4“ jako o nezábavných firmách, kde se pouze pracuje. Skutečnost mi ale ukázala, že v Deloitte se sezóna dá zvládnout,
navíc s řadou zpestření, např. Beer Fest, Ski Trip nebo Sport Day. Jako konzultant v oddělení právnických osob jsem rád,
že mám možnost se profesně rozvíjet, pracovat v přátelském kolektivu a být členem společnosti, které záleží na svých
zaměstnancích.

Poradenské služby

Díky znalostem našich poradců, rozsáhlým mezinárodním
zkušenostem a přístupu k nejlepším světovým metodologiím
poskytuje společnost Deloitte svým klientům prvotřídní
integrované a komplexní poradenské služby.

Forenzní služby

Dopravní telematika

Letectví a doprava

Veřejná správa

Transformace finančního řízení

Energetika a zdroje

Informační a komunikační
technologie

Technologie, média a telekomunikace

V rámci všech zmíněných odvětví nabízíme jedinečné propojení
širokých znalostí a nejefektivnější postupy v těchto oblastech:
výkonnost podniků a zvyšování efektivity, zlepšování obchodní
strategie a provozu, řízení lidských zdrojů, transformace
finančního řízení, řízení, správa a implementace informačního
systému, forenzní služby a datové analýzy.

Řízení lidských zdrojů

Finanční instituce

Naši poradci nabízejí komplexní portfolio služeb velkým
mezinárodním i tuzemským organizacím v několika odvětvích:
finanční instituce, energetika a zdroje, letectví a doprava,
telekomunikace a veřejná správa.

Poskytované služby a obsluhovaná odvětví

Poskytované služby

Profesionální tým poradenských služeb je uznáván a ceněn
pro své hluboké znalosti a kvalifikovaná řešení či postupy, které
poskytuje svým klientům.

Obsluhovaná odvětví

Oddělení poradenských služeb funguje na bázi maticové struktury a poskytuje poradenství
jak z pohledu různých oblastí podnikového řízení, tak i specifických odvětví. Díky tomu se
může vytvořit tým specialistů tak, aby pokryl veškerou odbornost daného zadání, což je
důležité v současném, rychle se měnícím podnikatelském prostředí.

Business analytik
99Aktivně pracuje na projektech realizovaných pro naše
klienty v Čechách i na Slovensku a získává příležitost
účastnit se mezinárodních projektů. Pracuje v týmu pod
vedením zkušených kolegů. Současně řeší úkoly samostatně
- s využitím specializovaných online databází a globální
znalostní databáze společnosti Deloitte zajišťuje podklady
pro analýzy a zpracovává je.

99V rámci profesního růstu má možnost
zvyšovat svou odbornou kvalifikaci
pomocí mezinárodních certifikátů (ACCA,
PMI, PRINCE 2. Six Sigma, ITIL,CIA, CISA,
CISM, CISSP, CFA, CFE, MCE, apod.).

99Může pracovat na zkrácený úvazek
představující minimálně tři dny v týdnu.

zkušenějších kolegů a prochází kontrolou, ze které pro něj
plynou cenné rady a podněty, takže se velice rychle učí
a zdokonaluje. S postupem času získává zkušenosti a jsou
mu zadávány složitější úkoly.

Poradenské
služby

99Výstupy jeho práce jsou vstupy pro další práci

Dominik Zosinčuk, Konzultant
Společnost Deloitte jsem obdivoval již při studiu na vysoké škole, neboť pověst jejích poradenských služeb byla nejlepší z Velké
čtyřky. Na mimosemestrálním kurzu pořádaném ve spolupráci s Deloitte jsem potkal manažerku z oddělení poradenských služeb
a přesvědčil se o tom, že zde chci začít svou opravdovou kariéru. Jako každý student jsem samozřejmě pracoval při škole, ale
až práce v této společnosti byla tou správnou výzvou. V poradenských službách pracujete pro největší klienty a vaše práce
reálně ovlivňuje chod těchto firem. Pokud máte široký přehled, jste učenliví a nebojíte se stresu, pak tuto práci konzultanta
klidně zkuste a budete spokojeni jako já. Na začátku budete pracovat pod vedením zkušených kolegů, a pokud se osvědčíte,
budete dostávat čím dál zajímavější, ale i náročnější úkoly. Velkou výhodou společnosti Deloitte je to, že jste obklopeni desítkami
odborníků, se kterými můžete problémy konzultovat a najít ideální řešení.
V poradenských službách také těžíme ze sdílení znalostí po celém světě pomocí znalostní databáze a sociálních sítí. Osobně jsem
dostal velkou příležitost v týmu informačního managementu na velkých strategických projektech. Naše řešení prezentuji u klienta
a podílím se na tvorbě výstupů. Pracuji také na projektech mimo náš tým, díky kterým se učím úplně nové věci, které propojuji
se svou specializací v informačním managementu. Tento multidisciplinární přístup se mi na poradenských službách Deloitte
líbí nejvíce. Kombinací expertů z několika oblastí svým klientům dodáváme unikátní přidanou hodnotu. Práce v poradenských
službách je náročná, obzvlášť velké projekty vyžadují mnoho času. Pracovat v poradenství má ale nepochybné výhody. Jsem
přesvědčen, že jinde se nelze za tak krátkou dobu naučit tolik věcí.

Finanční poradenství

Naši odborníci na finanční poradenství se
opírají o vynikající znalosti a zkušenosti získané
v domácím i mezinárodním prostředí,
nabízejí řadu specializovaných
dovedností a hlubokou znalost trhu.
Naše finanční poradenství je
rozděleno do následujících
oblastí služeb: poradenství
v oblasti podnikových financí,
poradenství při fúzích a akvizicích, oceňování a modelování
společností a poradenství
v oblasti nemovitostí.

Finanční poradenství poskytuje služby společnostem v celém
jejich obchodním cyklu. Konkrétně pomáháme klientům vyřešit
podnikatelské otázky, k nimž patří strategické investice
realizované prostřednictvím fúzí a akvizic, divestice,
reorganizace či vedení soudních sporů. Zároveň klientům
poskytujeme poradenství v oblasti oceňování podniků a poradenství
při vyhledávání investorů.
Díky znalostem našich poradců, rozsáhlým mezinárodním
zkušenostem a přístupu k nejlepším světovým metodologiím
poskytuje společnost Deloitte svým klientům prvotřídní,
integrované a komplexní poradenské služby.

Associate
a spolupracuje s českými i zahraničními klienty a předními
právními firmami.

99Je součástí jednoho z týmů finančního poradenství podnikové finance, oceňování a finanční modelování nebo
transakční služby.

99Podílí se na přípravě analýz pro různé oblasti v rámci
projektu.

99Připravuje podklady pro zprávy a prezentace pro klienty.
99Aktivně se podílí na vyhledávání a zpracovávání veřejně
dostupných informací.

99Dle potřeby se účastní služebních cest jako člen
projektového týmu.

99Je flexibilní, iniciativní, připraven pracovat s vysokým
nasazením a schopný nalézat efektivní řešení problémů.

99Má dobré komunikační a interpersonální
schopnosti. Komunikuje s klienty v České
republice i zahraničí, přičemž aktivně
využívá znalost anglického jazyka.

99Využívá svých znalostí informačních
technologií (zejména MS Office, práci
s internetem, Bloomberg a další databáze)
a získává znalost technologií používaných
ve společnosti Deloitte.

99Intenzivně pracuje na svém profesním růstu (získává
mezinárodní odbornou kvalifikaci, absolvuje vzdělávací
kurzy apod.).

99Možnost pracovat na zkrácený úvazek v minimálním
rozsahu tři dny v týdnu.

Finanční
poradenství

99Podílí se na zajímavých a prestižních projektech

Olga Šrámková, Senior associate
Jen málokde absolvent nahlédne do fungování celé řady sektorů na českém trhu tak dobře jako v týmu podnikových
financí, který je součástí služeb finančního poradenství. Od svého nástupu před dvěma roky jsem díky práci v poradenství
měla možnost získat hlubší povědomí o oborech tak rozdílných jako je potravinářství, energetika, maloobchod či
pojišťovnictví. To vše obohacené o rozměr konkrétních firem, které člověk opravdu dobře pozná. Nové poznatky sahají
od nastavení výrobních a obchodních procesů po různorodé reakce top managementu na problémy či podněty z okolí,
nebo od konkurenčního prostředí jednotlivých společností po právní rámec jejich podnikání. Velmi příjemným dodatečným
efektem práce v oddělení finančního poradenství je skutečnost, že vás klient dobře přijímá a váží si vašich rad, protože ví,
že mu napomůžete k získání vyšší hodnoty z jeho podnikání. Pokud se absolvent osvědčí, otevírá se před ním horizont,
který se s každou zkušeností dále rozšiřuje.
Brzy po nástupu jsem dostala na starosti odpovědnější úkoly, mohla se účastnit schůzek a jednání s klienty a ještě stále
mám pocit, že se každý den posunuji kupředu. Samozřejmě velká část práce zůstává u stolu a je-li třeba, musí člověk
přiložit ruku k dílu a obětovat večer, nicméně je možné si čas zařídit flexibilně – Deloitte mi uhradil profesní zkoušky CFA,
přičemž letos jsem absolvovala první stupeň a příprava šla stihnout i při práci na plný úvazek. Výraznou podporou pro
mě po celou dosavadní dobu byli kolegové z týmu, kteří tvoří dobrou partu jak v práci, tak na firemních akcích, kterých
naštěstí Deloitte nabízí celou řadu. Svou zkušenost v Deloitte bych rozhodně neměnila a doporučuji ji každému, kdo má
zájem o stále rostoucí křivku učení se novým věcem, dokáže samostatně myslet a je připraven na výzvy.

Život v Deloitte

Strategie
Náš cíl je poskytovat klientům služby mimořádné kvality, získat
náskok před konkurencí a zvětšit jej natolik, abychom se stali
jasným světovým lídrem v oblasti poskytování odborných
služeb. Pro zajištění úspěchu je zásadní schopnost fungovat
jako jeden tým se společným cílem napříč zeměpisnými
i podnikatelskými hranicemi.
Přístup As One utváří model úspěchu. Pečujeme o klienty,
rozvíjíme talenty a využíváme šíři a rozmanitost schopností
vedoucích k udržení kvality služeb.

As One

Klienti

Talent

Kvalita

Své úsilí v charitativní činnosti rozvíjíme ve třech hlavních
oblastech: první z nich je finanční podpora mladých
handicapovaných studentů při stážích na zahraničních
univerzitách, druhý projekt je zaměřen na pomoc seniorům,
třetí projekt pomáhá dětem z rozvojových zemí.
Po celém světě se naši zaměstnanci zapojují do projektu
na pomoc dobročinným organizacím. Jeden den v roce
věnujeme obecně prospěšné činnosti – např. darování krve,
pomoci s úklidem vnitřních či venkovních prostor nebo
školením pro nezisková sdružení.

Od roku 2009 podporujeme mladé nadějné umělce projektem
Umění úspěchu. Cesta k úspěchu v byznysu i umění často
vede přes společné hodnoty jako jsou vize, odvaha, úsilí,
znalost a intuice. Oslovení umělci tyto hodnoty originálním
způsobem zpracovali ve svých dílech. Společnost Deloitte
podporuje projekt Komunikace ve tvarech, který pomáhá
mladým talentovaným umělcům.
Dbáme o životní prostřední. Jsme držitelem certifikátu
environmentálního systému řízení a respektujeme pravidla
a požadavky s tím související.

Život v Deloitte

Naše společenská odpovědnost

Osobní rozvoj
Vzdělávání
Naši zaměstnanci procházejí komplexním odborným vzděláváním
ve formě intenzivních školení pro nové zaměstnance a různých domácích
a zahraničních kurzů a využívají propracovaný portál pro e-learning.
Zároveň mají možnost získat různé odborné certifikace (ACCA, zkoušky
daňového poradce, PRINCE 2, Lean Six Sigma Green (Black) Belt, ITIL, CIA,
CFA a ASA).
Mobilita
Naši kolegové využívají také zahraniční stáže. Získávají tak mezinárodní
zkušenost, poznávají nové možnosti a způsoby práce a v neposlední řadě
se dále rozvíjejí prostřednictvím poznávání nové kultury. Spolupráce
s ostatními zeměmi nejen podporuje naši strategii a rozšiřuje naše znalosti,
ale především je přínosem pro naše klienty, kteří tak získávají širší paletu
nabízených služeb.

Kariérní růst
Partner
Ředitel

Manažer / Senior manažer
Senior / Senior konzultant /
Senior associate
Asistent auditora / Business analytik /
Daňový konzultant / Associate

Život v Deloitte

Zavedený proces hodnocení pracovní
výkonnosti podporuje kariérní růst
v rámci firmy.

Po práci
Během celého roku pořádáme pro své zaměstnance
nejrůznější volnočasové aktivity. Můžete se projet
na kole s kolegy z daňového oddělení a jejich klienty
na jarní cyklojízdě. V létě si můžete protáhnout
těla na nejrůznějších sportovních akcích. Pro
milovníky lyžování a jiných zimních sportů
organizujeme prodloužené lyžařské víkendy.
Každý první čtvrtek v měsíci pořádáme
neformální setkání nazvaná Happy Hours,
kde při sklence dobrého pití probíráme
s kolegy ze všech oddělení novinky
z pracovního i soukromého života.
Na začátku září se všichni setkáváme
na Beerfestu, kam přicházejí i bývalí
zaměstnanci. V prosinci se vídáme
na vánočním večírku a v únoru
se scházíme i s rodinnými
příslušníky na plese.

Začněte kariéru s námi

Pokud vás naše společnost a její kultura zaujaly, přihlaste se
na některou z otevřených pozic pro absolventy nebo studenty.
Zveme vás také na námi pořádané akce.
Práce na plný úvazek
Nástup do oddělení auditu je určen na polovinu srpna,
do daňového a právního oddělení na začátek září. Nástup
do oddělení poradenských služeb a finančního poradenství
probíhá v průběhu celého roku.
Práce na zkrácený úvazek
Vhodný pro studenty posledních ročníků studia.
Nástup do oddělení auditu, daňového a právního oddělení
je určen na začátek září. Nástup do oddělení poradenských
služeb a finančního poradenství probíhá v průběhu celého roku.

Hledáme uchazeče, kteří:
• ukončili vysokoškolské vzdělání nebo studují v posledních
ročnících vysoké školy (oblast účetnictví, financí nebo práva je
výhodou, nikoli podmínkou),
• mají výbornou znalost angličtiny a češtiny, další jazyk
je výhodou,
• mají dobré komunikační a analytické schopnosti,
• zajímají se o osobní rozvoj a další vzdělávání,
• mají pozitivní přístup a jsou týmoví hráči.
Nabízíme:
• komplexní a průběžné vzdělávání
• kariérní růst
• motivační ohodnocení
• přátelské prostředí
• mezinárodní stáže

Životopisy zájemců do oddělení auditu a daňových služeb přijímáme již
od října a výběrová řízení na pozice do těchto oddělení probíhají od února.
Do ostatních oddělení probíhají průběžně po celý rok. Výběrový proces se
skládá z několika kol:

Kde naleznete bližší informace?
deloittekariera.cz
Deloitte Czech Republic - kariéra

Zaslání strukturovaného životopisu
Testy analyticko-logických schopností a anglického jazyka
Pohovor se zástupci HR
Účast v assessment centru nebo případová studie za přítomnosti manažerů
Pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení

Na vaše dotazy odpovíme přes email:
recruitmentCZ@deloitteCE.com

Začněte kariéru s námi

Výběrové řízení

Kde nás potkáte
99

Open House (Praha, Brno, Ostrava)

99

Tax Academy – Praha

99

Financial Academy – Praha

99

Den daňové a auditorské profese – VŠE v Praze, VŠB-TU Ostrava

99

Veletrhy pracovních příležitostí na univerzitách

99

www.onlinedays.cz

99

Akreditované mimosemestrální kurzy na VŠE v Praze

Spolupracujeme
Společnost Deloitte spolupracuje s největšími
univerzitami, studentskými organizacemi
a organizátory významných projektů v České
republice, například:

Deloitte
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555

deloittekariera.cz
Deloitte Czech Republic - kariéra
recruitmentCZ@deloitteCE.com
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