IT Systémový a procesní
auditor junior
Brno (full-time)
Svět IT nabízí neomezené možnosti a skvělé příležitosti pro Tvoji novou kariéru, začni ji s námi! Podílej se na
projektech pro přední české i zahraniční klienty.
První rok v oddělení systémového a procesního auditu (SPA) je především o získání insightů a pochopení
znalostí o IT procesech našich klientů (finanční instituce, výrobní podniky a jiní), např. řízení přístupů do
uživatelských a databázových systémů, o změnovém řízení, incident managementu atd., včetně identifikace
a testování klíčových kontrol v těchto procesech. Testujeme také business procesy mimo IT strukturu
(např. výnosy a pohledávky, nákup a závazky, a další). Porozumění získáváme na schůzkách s vedoucími
zaměstnanci klienta, schůzky probíhají ale na všech úrovních společnosti. Práce je pestrá, kontaktní a zajímavá.
Co ti práce ve SPA nabízí?


možnost dlouhé dovolené v kuse mimo hlavní sezonu (největší vytížení říjen - prosinec)



podporovaný profesní rozvoj (např. CISA, Prince2...)



po 2. roce možnost budovat specializaci (cybersecurity, IoT, IT compliance, SAP etc.)



prostor pro rozvoj manažerských schopností (práce s lidmi, řízení vlastních projektových týmů během 1-2 let
od nástupu)



proplácené přesčasy (případně kompenzace v podobě extra dovolené)



benefitový program, iPhone, laptop



MultiSport karta

Co stačí do začátku?


minimálně bakalářské vzdělání (ukončené nebo tento semestr končící)



chuť učit se a rozvíjet, otevřenost zpětné vazbě



analytické schopnosti, selský rozum



komunikativní angličtina



obecné povědomí o IT (databáze, operační systémy apod.)

CV pošli na ondrej.uhlik@pwc.com

více na pwckariera.cz
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