
Junior konzultant v oddělení IT Poradenství 

Naše oddělení IT Poradenství se zabývá službami na pomezí businessu a technologií. Jsme tým plný 
nadšených lidí, kde si každý najde svou roli. Nejsme typickými „ajťáky“ a většina z nás dokonce neumí ani 
programovat, zabýváme se především manažerskou agendou zaměřenou na IT. Pomáháme tak růst a 
formovat mnoho společností od start-upů po mezinárodní korporace a to jak v Čechách, tak v zahraničí.  
V rámci našeho oddělení se může každý profilovat dle vlastní volby jedním ze 4 směrů:  
 
1. IT Advisory – definice strategií, podnikových procesů a organizačních struktur; řízení transformací a 
jednotlivých projektů; dohled nad kvalitou implementací; 
2. IT Audit – podpora finančního auditu; technologické a bezpečnostní prověrky; identifikace rizik;  
3. Data Analytics – dolování, zpracování a vizualizace dat; interpretace informací; příprava reportů;  
4. Cyber Security – definice bezpečnostních strategií; posouzení zranitelností a penetrační testování; 
zvládání kybernetických incidentů; fyzická bezpečnost; sociální inženýrství;   
 

Náplň práce: 

Typická pracovní náplň u nás prakticky neexistuje. Vše se odvíjí od projektů, do kterých se člověk zapojí, 
jakým směrem se profiluje a do kterého týmu se začlení. Následující seznam je proto opravdu jen orientační:  
 
► Posouzení podnikové architektury a návrh její optimalizace 
► Příprava projektové dokumentace a koordinace projektů  
► Získávání dat, analýzy informačních systémů a jejich dokumentace  
► Testování procesních kontrol, posouzení informačních toků a příprava reportů  
► Prověrky logické bezpečnosti ICT infrastruktury, operačních systémů, databází a aplikací  
► Zpracování výstupů a jejich komunikace klientům, provádění datových analýz a vizualizace informací  
► Posouzení síťové topologie a infrastruktury (včetně Cloudové)  
► Testování bezpečnostních parametrů 
 

Co požadujeme: 

Pro konzultanty na plný úvazek požadujeme vysokoškolské vzdělání (Ing. a ekvivalentní), nicméně do 
internship programu (částečný pracovní úvazek) přijímáme rovněž studenty 4. - 5. ročníků (Bc.).  
 
► Zkušenost s informačními a komunikačními technologiemi; „ICT“ přesahující běžnou uživatelskou znalost  
► Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem  
► Výborná znalost MS Office, dobré komunikační schopnosti a samostatnost  
► Logické uvažování a analytické schopnosti  
► Ochota a nadšení se neustále vzdělávat v různých oblastech (IT, podnikové procesy, finance,…) 

Zkušenosti a znalosti, které mohou být výhodou: 

Předchozí praxe v ICT, vzdělání v oboru informačních technologií; znalost principů správy operačních 
systémů – UNIX/Linux; MS Windows; programátorské dovednosti – Java; C/C++; Python; orientace v ICT 
infrastruktuře a technologiích – síťová architektura; protokoly TCP/IP; MS Azure/AWS; znalost databázových 
systémů – Oracle; MS SQL; základní znalost analytických nástrojů – MS Access; SQL; zkušenost se SAP 
ERP; MS Dynamics NAV; přehled problematiky informační bezpečnosti a ochrany dat, identifikace a řešení 
incidentů. 

Co nabízíme: 

► Práci v přátelském prostředí otevřeném diskusím a novým názorům 
► Možnost utvářet si vlastní kariérní cestu a roli v týmu (jediným omezením jsou vlastní ambice a schopnosti) 
► Jedinečnou možnost vyzkoušet si různá zaměření a typy projektů 
► Interní i externí školení a certifikace podporující rychlý kariérní, odborný a osobnostní růst  
► Spolupráci na mezinárodních projektech s možností vyjet do zahraničí  
► 6 týdnů placené a možnost další dlouhodobé neplacené dovolené, benefitní systém Cafeteria  
► Motivující finanční ohodnocení, bonusy založené na osobním výkonu  
 
► Nástup ihned/dohodou/srpen 2017. 

Kontakt: 

Lenka Vaňová, Senior Recruitment Specialist  

Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Prague 1 110 00, Czech Republic  

+420 225 335 285; lenka.vanova@cz.ey.com; http://www.ey.com 
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