Nasi pracownicy to ludzie, którzy mają odwagę spełniać swoje marzenia. KPMG wspiera te pasje i tworzy przyjazne
środowisko do ich realizacji. Robimy wiele, aby utrzymać pozycję jednego z najbardziej atrakcyjnych pracodawców
świata.
O KPMG:
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i
doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie
sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa
szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa.
W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
Zaaplikuj do naszego Audit Support Center (ASC) w Katowicach na stanowisko Asystenta i daj sobie
szansę na codzienną współpracę z najlepszymi Audytorami w Polsce.
Szukamy studentów oraz absolwentów, którzy będą wspierać nasz dział Audytu ze wszystkich biur KPMG w
Polsce. Nie musisz posiadać doświadczenia w obszarze Audytu, zdobędziesz je u nas!

Od kandydatów oczekujemy:

•

zainteresowania pracą z danymi i liczbami

•

umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków

•

bardzo dobrych umiejętności organizacji czasu pracy

•

dobrej znajomości języka angielskiego (głównie w piśmie)

•

praktycznej znajomości Excela i Worda,

•

pozytywnego nastawienia do pracy i zaangażowania w powierzone zadania

•

komunikatywności

U nas możesz liczyć na:

•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

•

elastyczne podejście pozwalające pogodzić pracę z nauką

•

niepowtarzalną atmosferę pracy, imprezy integracyjne, drużyny sportowe

•

współpracę z najlepszymi specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach

•

szeroką ofertę szkoleń wprowadzających i udział w Audit Camp

•

opiekuna „Buddy’ego”, który zapewni Ci wsparcie w pierwszych tygodniach pracy

•

opiekę zdrowotną dla Ciebie i Twoich najbliższych (Pakiet opieki medycznej – Luxmed / Medicover)

•

wsparcie dla Twoich sportowych pasji (Karta Multisport)

•

stacjonarny charakter pracy dający możliwość połączenia życia zawodowego i prywatnych
zainteresowań

•

bogaty program care&stay wspierający zdrowy styl życia

W naszym dziale będziesz odpowiedzialny przede wszystkim za:

•

kompeksową obsługa procesu potwierdzeń sald,

•

obróbkę techniczną plików z danymi finansowymi,

•

uzgadnianie sprawozdaniach finansowych,

•

przygotowanie wstępnych wersji dokumentacji audytowej,

•

tłumaczenia na język angielski sprawozdań finansowych.

Podejmij wyzwanie i zdobywaj cenne doświadczenia w najlepszej firmie audytorskiej w Polsce! Aplikuj

