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Asistent znalce 

Do našeho znaleckého týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici „asistent znalce“. Pozice je vhodná i pro 

absolventy. 

Jaká je pracovní náplň? 

 Budete součástí znaleckého týmu zpracovávající nejrůznější znalecké posudky pro různé české i

mezinárodní společnosti

 Dále se budete podílet na zpracování znaleckých posudků pro soudy a Policii ČR

 Při své práci budete úzce spolupracovat s účetními, auditory a daňovými poradci a budete moci

aktivně využívat znalost anglického jazyka

 Čeká Vás neustálé profesní vzdělávání a zdokonalování Vašich schopností

Co nabízíme? 

 Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející poradenské společnosti

 Přátelský kolektiv a neformální atmosféru

 Pravidelné vzdělávací akce vč. patřičné podpory při získávání certifikace daňového poradce či dalších

odborných certifikací

 Odpovídající platové ohodnocení a zajímavé benefity (vánoční volno, příspěvek na MHD, sick days,

firemní akce atd.)

 Kanceláře v moderním Karlíně v blízkosti metra

Co požadujeme? 

 VŠ vzdělání ekonomického zaměření (ideálně některá specializace z Katedry financí a oceňování

podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze)

 výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem

 znalost účetní a daňové legislativy

 pokročilé znalosti s počítačem, zejména s MS Office (Excel) a výborné analytické schopnosti

 řidičský průkaz a ochotu cestovat

 výborné komunikační schopnosti a ochotu učit se novým věcem a neustále se vzdělávat

Termín nástupu: ihned či dle domluvy 

Kontakt: nexiaprague@nexiaprague.cz, +420 221 584 301

Zasláním Vašeho životopisu a případně dalších dokumentů dáváte souhlas se zpracováním, správou a uchováním Vašich osobních údajů 

společností NEXIA AP a.s. ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Tyto osobní údaje poskytujete 

výhradně v souvislosti s nabízenou pracovní pozicí, a to na dobu probíhajícího výběrového řízení, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich 

zaslání. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.  
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