
Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach 

na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zebrania 

cennych życiowych doświadczeń.  

Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego CV, przejść poszczególne etapy 

procesu rekrutacyjnego, a na końcu postawić kropkę podpisywanej umowy Deloitte to po prostu 

dobry wybór. I kropka. 

   

Praktykant/ Asystent Bachelor / Asystent 1 w Dziale Audytu – German Desk 

Cała Polska 

 

Audyt. Zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, oceniamy kondycję finansową organizacji 

i usprawniamy działania firmy. 

 

Dołącz do naszego zespołu Audytu - German Desk. Razem tworzymy skuteczną drużynę 

indywidualności z pasją do tego, co robimy w życiu zawodowym i osobistym. Wielu z nas zaczynało 

przygodę z Deloitte od płatnych praktyk czy Akademii Biznesu.   

   

Jeśli jesteś... 

- studentem, który po wakacjach zaczyna IV lub V roku studiów,  

- osobą ambitną, nastawioną na rezultaty i pracę w zespole,  

- osobą o dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz pakietu MS Office,  

- osobą o zdolnościach analitycznych 

... #postawkropkę z Deloitte!  

 

 Co zyskujesz? 

- Rozwój kompetencji miękkich: współpraca, zarządzanie czasem, umiejętności prezentacji i 

perswazji, optymizm oraz przedsiębiorczość w działaniu. Zadbamy o to, abyś rozwinął swoje najlepsze 

cechy i kompetencje liderskie, bo cenimy Twój talent. 

- Możliwość pracy nad projektami istotnymi z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa  

 

Dodatkowe benefity: 

- wyzwania intelektualne każdego dnia 

- pakiet socjalny (karta Multisport także dla praktykantów!)  

- pakiet medyczny,  

- komputer służbowy i zdalny dostęp do pracy  



- owoce w kuchni 

- wypożyczalnia rowerów 

- elastyczny czas i miejsce pracy  

  

oraz... Deloitte Adventure Team! Trenuj ze sportowcami i podejmuj kolejne wyzwania  

#postawkropkę z Deloitte! 

 

 Jak wygląda proces rekrutacyjny? 

 Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2016 r. 

 I etap - selekcja aplikacji (kwiecień) 

II etap - testy analityczne i test z j. angielskiego online (kwiecień) 

III etap - Assessment Center w mieście, do którego zaaplikowałeś (kwiecień/maj) - do tego etapu 

będą zaproszone osoby z bardzo dobrymi wynikami testów i wysoko ocenionymi aplikacjami 

IV etap - rozmowa kwalifikacyjna (maj/czerwiec) 

Jeśli chcesz związać się z jedną z największych firm doradczych na świecie, która wspiera 

profesjonalny rozwój swoich pracowników #postawkropkę z Deloitte i aplikuj online: 

https://careers.deloitte.com/jobs/pol-pl/details/j/117924/praktykant/asystent-w-dziale-

audytu-german-desk 

  

UWAGA:  

· Aplikacje bez aktualnego CV w języku angielskim oraz bez wypełnionych odpowiedzi na pytania 

wstępne nie będą rozważane. 

· Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 


