Auto req ID

103544BR

Job Title

Praktykant/Asystent w dziale Audytu Ogólnego - Poznań

Region

EMA

Country

Poland

Location

Poznan

Function

Audit

Service Line

Audit

Engagement
Type

Internship

About us

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu
audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG
zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 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 1 200
osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku,
Katowicach i Łodzi

Job Description

www.kariera.kpmg.pl
Interesujesz się zagadnieniami z zakresu sprawozdań finansowych i
rachunkowości? Chcesz poznać tajniki zawodu audytora? Lubisz pracę
projektową, a wiedzę chciałbyś zdobywać od profesjonalistów?
Zaaplikuj do KPMG w Poznaniu na praktyki lub do pracy do działu Audytu
Ogólnego (General Audit).
Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków
ekonomicznych, finansowych, a także nauk ścisłych.
Oczekujemy:
• motywacji do pracy w dziale Audytu,
• umiejętności analitycznego myślenia oraz znajomości podstaw
rachunkowości,
• bardzo dobrych wyników na studiach,
• komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
• dyspozycyjności.
Oferujemy:
• płatne praktyki z szansą na otrzymanie oferty pracy stałej,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
• udział w ciekawych projektach,
• poznanie wysokich standardów pracy,
• współpracę z najlepszymi specjalistami.
Terminy rozpoczęcia:
• praktyki zimowe - październik 2015 r.
• praca - wrzesień 2015 r.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie w języku angielskim
formularza online oraz załączenie CV.
KPMG Sp. z o.o., Dział Human Resources, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Administratorem danych osobowych jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Chłodnej 51. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą
przetwarzane w celach rekrutacyjnych (także w podczas przyszłych
rekrutacji). Dane osobowe mogą być przekazywane przez KPMG Sp. z o.o.
do spółek wchodzących w skład Grupy KPMG
w Polsce (KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt
Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o.
sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o.,
D.Dobkowski Sp. k.). Każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane podane zostały
dobrowolnie.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych
spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
(„KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

