
ASISTENT/KA AUDITORA 
ve společnosti EURO-Trend Audit, a.s.  

se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Praha – Nové Město 
 
 
Končíte studium, nebo toužíte po změně? Zavadili jste při studiích, nebo praxi o ekonomii či 
účetnictví? 

Líbilo by se Vám pracovat v samotném centru Prahy, v mladém pohodovém kolektivu s kolegy, 
kteří jsou odborníci na danou problematiku? 

Tak potom hledáme právě Vás !!! 

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici asistent/ka auditora. 

Je důležité, abyste byli samostatní, ale nebáli se zeptat. Dále je samozřejmostí ochota sem 
tam vyjet na služební cestu. Bude nutné oprášit znalosti ze školy, vč. angličtiny a informatiky 
(především MS Office). 

Rádi se vzděláváte? U nás dostanete prostor, ať už se jedná o školení nebo příspěvky na další 
vzdělávání. 

Stravenky? Samozřejmě, bez těch by to ani nešlo, ale pokud si nosíte raději krabičky z 
domova, není nic jednoduššího než využít plně vybavené zázemí kuchyňky, mj. s dobrou 
kávou, kterou Vám rádi nabídneme i na pohovoru. 

Požadavky: 
• vzdělání ekonomického směru (obchodní akademie, VŠ se zaměřením na ekonomii a 

účetnictví); vhodné i pro absolventy, studium v posledních ročnících není závadou 
• znalost podnikového účetnictví a základů daní 
• samostatnost, odpovědnost, ochota cestovat a zájem vzdělávat se 
• znalost práce s MS Office (zejména excel) 
• znalost cizích jazyků výhodou (zejména angličtina) 

Nabízíme: 
• zázemí stabilní společnosti v centru Prahy 
• práci v mladém kolektivu pod vedením zkušených kolegů 
• příspěvky na stravování, MHD aj. 
• adekvátní finanční ohodnocení s potenciálem růstu 
• podpora při získávání auditorských oprávnění 

Informace o pozici 
Požadované vzdělání: vyšší odborné 

Požadované jazyky: angličtina (mírně pokročilá) 

Plat: 35 000 – 40 000 Kč / měsíc 
Benefity: mobilní telefon, stravenky / příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, občerstvení 

na pracovišti, příspěvek na vzdělání, možnost občasné práce z domova 

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek 

Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO, DPČ 

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Ryneš (prynes@eurotrend.cz)  


