
  
 

  
 
 
 

 

 

    
 

Mazars je mezinárodní společnost s více než sedmdesátiletou tradicí. Poskytujeme vysoce profesionální 
služby v oblastech auditu, daňového a transakčního poradenství, účetnictví a znalectví. Více než 24 000 našich 

odborníků je k dispozici klientům z řad velkých nadnárodních společností, malých a středních podniků, rodinných 
firem či veřejných institucí. Působíme v 91 zemích, na 5 kontinentech. V České republice jsme od roku 1995  
a v současné době u nás pracuje 250 zaměstnanců. Jsme přátelská společnost a klademe velký důraz na 

vzdělávání a profesní růst našich zaměstnanců. K našim zaměstnancům přistupujeme individuálně  
a s respektem. 
 

 

ASISTENT/KA IT AUDITORA 
 

 

Auditujeme přibližně 300 českých i zahraničních subjektů. V auditorském týmu máme cca 50 
odborníků, kteří mají mimořádné znalosti ve svém oboru a plně respektují konkrétní potřeby našich 
klientů. Auditujeme především střední a velké firmy z nejrůznějších odvětví a to, jak z řad finančních 
institucí a pojišťoven, tak i z výrobního, potravinářského, kosmetického či automobilového průmyslu. 

 
Do oddělení auditu obsazujeme pozici ASISTENT/KA AUDITORA se zaměřením na IT, který/á bude 

pravou rukou zkušenějšího IT auditora. 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ? 

 Budeš součástí týmu finančních auditorů a spolupracovat na auditech u externích klientů 
 Podílet se na provádění auditů v IT oblasti a auditech IT bezpečnosti a to pod dohledem 

zkušenějšího kolegy 
 Kontrolovat IT procesy  
 Spolupracovat na vyhodnocování rizik v IT prostředí  
 Podílet se na revizi technické evidence pro potřeby IT auditu  

JAK SI PŘEDSTAVUJEME IDEÁLNÍHO KANDIDÁTA/TKU? 

 Máš SŠ/ VŠ vzdělání v oblasti informatiky 
 Máš základy v IT bezpečnosti 
 Praxe v oblasti IT ve finančním prostředí bude tvojí výhodou 
 Ovládáš anglický jazyk slovem i písmem 
 Orientuješ se v MS Excel na pokročilejší úrovni 
 Každodenní komunikace s klientem ti nedělá problém 

 Mezi tvé silné stránky patří analytické myšlení, selský rozum a smysl pro detail 

 Jsi časově flexibilní, samostatný, ale schopný pracovat v týmu 
 Rád cestuješ - nebudeš sedět jen v kanclu v Praze, ale budeš vyrážet i na audity po celé 

republice 

A CO TI NABÍZÍME? 

 

 Zaškolení a získání nových znalostí 

 Skvělý kolektiv a skutečně přátelské prostředí (rádi spolu posedíme i po práci, či si společně 
zajdeme zasportovat) 

 Podpoříme Tě v dalším vzdělávání  

 Kariérním ambicím se u nás meze nekladou, vše záleží jen na tobě 

 5 týdnů dovolené, benefitní systém kafetérie, který využiješ dle libosti a svých preferencí 

 Služební mobilní telefon, notebook 

 Sídlo v centru dění – jsme na Florenci, kam se dostaneš vlakem, metrem, autobusem, tramvají 
i na kole… 



  
 

  
 
 
 

 

 

    
 

Pokud Tě naše nabídka zaujala, pošli nám svůj životopis a přidej se k nám  

Termín nástupu: září 2020

Svůj strukturovaný životopis zašlete, prosím, na následující adresu:  
Oddělení Human Resources | Mazars | Pobřežní 3| 186 00 Praha 8 | e-mail  michaela.paterova@mazars.cz  

mailto:michaela.paterova@mazars.cz

