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Na to, kdo jsme a co děláme se můžete 

podívat na náš web a na sociální sítě 

 

Stáž v PKF APOGEO 

 

Přidej se s námi k příběhu, který píšeme více než 20 let. 

Skupina společností PKF APOGEO poskytuje transakčního poradenství, oceňování, 

daňového a účetního poradenství, auditu, mzdové agendy a správy rodinného majetku 

na českém trhu od roku 2001. Své klienty dobře známe, a to nám umožňuje odvádět 

kvalitní práci a navrhovat nová a lepší řešení. 

 

Chceš nastartovat svou kariéru, ale nejsi si jistý/á, který obor je pro tebe ten pravý? Pak 

je pro tebe stáž v PKF APOGEU jasnou volbou! S našimi odborníky, v jednotlivých 

odděleních, budeš spolupracovat na zajímavých projektech, své teoretické znalosti 

použiješ v praxi a získáš neocenitelné zkušenosti. 

U nás rozhodně nebudeš stát u kopírky, ale vyzkoušíš si práci na reálných klientech.  

 

Chceš být odborníkem i Ty?  

 

Dej nám o sobě vědět a rozjeď svou kariéru s námi. 

 

 

Na čem budeš pracovat? 

 

• TRANSAKCE 

 

• Máš analytické myšlení, zdravý selský rozum a potřebný nadhled? V transakčním týmu si 

vyzkoušíš spolupráci na řízení projektů napříč skupinou PKF APOGEO, osvojíš si přípravu 

investičních profilů a informačních memorand v oblasti fúzí, akvizic a jiných vlastnických 

transakcí. 

 

• DANĚ 

 

• Chceš poznat skutečný svět daní a vyzkoušet si své školní znalosti v praxi? Zasvětíme tě do 

problematiky týkající se DPH a získáš cenné zkušenosti a vědomosti v oblasti daní. 

 

• ÚČETNICTVÍ  

 

• Baví tě finance, Excel a účetní programy? Naše klientela je různorodá a kompletně 

outsourcujeme jejich účetnictví. Naučíš se potřebné metodiky výpočtů daní a získáš znalosti v 

oblasti účtování běžných účetních operací finančního účetnictví a komunikace s institucemi. 
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• AUDIT 

 

• Baví tě čísla a máš rád/a vše pod kontrolou? U nás získáš cenné zkušenosti z oblasti 

statutárního auditu, finančního managementu, kde se mimo jiné naučíš zpracovávat prověrky 

kontrolního prostředí, ověřovat reporting společnosti a aplikovat nové metody. 

 

• OCEŇOVÁNÍ 

 

Chceš znát komplexní proces od A – Z v oblasti znaleckých posudků, ocenění majetku či 

škod? V týmu znalců se naučíš kroky od komunikace s klientem až po projekty v oblasti 

oceňování a finančních modelů (business plány, diskontní sazba, analýza finančních 

informací) a příprav zpráv.   

 

Co nabízíme? 

 

• Dlouhodobou spolupráci při studiu, která Ti v budoucnu pomůže najít dobré místo. 

• Možnost flexibilně vykonávat odbornou práci, takže můžeš studovat i skládat zkoušky. 

• Jedná se o práci na cca 20h/týdně, případně dle domluvy. 

• Možnost seberealizace, odborného a profesního růstu. 

• Přátelskou atmosféru, mladý kolektiv. 

• Kanceláře v moderní části Karlína kousek od metra Florenc nebo Křižíkova. 

• Teambuildingové aktivity   

• Příjemnou firemní kulturu 

 

 

Co očekáváme? 

 

• Student VŠ ekonomického směru ve 2. až 5. ročníku 

• Dobrou znalost PC (MS Office na uživatelské úrovni) 

• AJ na komunikativní úrovni  

• Schopnost organizace vlastní práce a schopnost pracovat samostatně dle zadaných cílů 

• Schopnost týmové spolupráce 

• Analytické a logické myšlení 

• Proklientský přístup, schopnost logické formulace textů 

• Ochotu učit se novým věcem a chuť podílet se na projektech 
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