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Na to, kdo jsme a co děláme se můžete 

podívat na náš web a na sociální sítě 

 

Junior konzultant v transakcích 
 

Přidejte 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. 

 

Naši oborníci z oblasti transakcí dělají všechno pro to, aby klientům byli 

respektovanými partnery a pomáhali jim v otázkách domácích i mezinárodních 

transakcí, fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací. 

V našem oddělení transakcí Vás rozhodně nečeká nuda a rutina. Práce na různorodých 

zakázkách pro klienty z různých odvětví posune Vaše znalosti o několik úrovní výše. 

 

Chcete se přidat k naším odborníkům?  

 

Dejte nám o sobě vědět a rozjeďte svou kariéru s námi. 

 

 

Ozvěte se pokud: 

 

• Máte zájem se bavit s vlastníky a řediteli renomovaných středních i velkých firem, 

konzultovat s nimi problémy a čelit jejich výzvám, 

• Se nezaleknete finanční a businessové prověrky výrobní či obchodní společnosti, kdy 

hledáte problémy, které by firmu zatěžovali po její akvizici investorem, 

• Máte zájem stát se předním odborníkem na podnikové přeměny (fúze, rozdělení, změna 

právní formy) a v budoucnu přednášet studentům i odborné veřejnosti, 

• Nebaví vás úzce zaměřený consulting či každodenní rutina někde v korporátu a raději 

kriticky analyzujete a navrhujete řešení s přidanou hodnotou, které někdo ocení, 

• Chcete poznat fungování různých firem – a být jim oporou při strategických i provozních 

rozhodnutích, akvizicích i divesticích 

• I když ještě studujete či máte čerstvě po škole 

 

Co nabízíme? 

 

• Příležitost s podporou PKF APOGEO profilovat se jako přední odborník v oblastech, které 

jsou v ČR unikátní a nikdy vás nenahradí stroje 

• Účast na odborných seminářích a školeních pro zdokonalení vašich odborných měkkých i 

tvrdých dovedností a znalostí 

• Možnost participovat na PR společnosti PKF APOGEO prostřednictvím mediálních 

výstupů, školeních na univerzitách i širší odborné veřejnosti 

• Příjemnou firemní kulturu a benefity 
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Co k práci u nás potřebujete? 

 

• Kritické myšlení a selský rozum 

• Znalost podnikových financí, orientace ve finančních výkazech 

• Schopnost prezentovat své myšlenky a komunikovat je s klienty i s kolegy v rámci 

projektového managementu 

• Zkušenost či znalost některých našich služeb velkou výhodou, nikoli podmínkou:  

fúze, štěpení společností, modelace a příprava zahajovacích rozvah k přeměnám, finanční 

analýza a due diligence společností, M&A poradenství, hodnocení firem a související 

projektový management, daňové strukturování podnikových transakcí (prodeje, 

nepeněžité vklady, firemní rodinné nástupnictví, holdingizace), analýza businessu a 

vzájemných vztahů v holdingových strukturách, tržní srovnání pro účely převodních cen   
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