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Profil
Prestiż
Kompleksowość

Wiodąca, globalna organizacja, która w 2015 roku świadczyła profesjonalne usługi doradcze 418 firmom
z rankingu Fortune Global 500 i 442 z rankingu Financial Times 500. Lider rynku doradztwa w Polsce.
Jedyna firma z branży oferująca rozwiązania biznesowe „od strategii do wdrożenia” zarówno
dla największych koncernów, jak i lokalnych firm rodzinnych ze wszystkich sektorów gospodarki.

Profesjonalizm

Miejsce, gdzie można uczyć się biznesu od najlepszych, myśląc o karierze w korporacji,
jak i własnym start-upie.

Innowacyjność

Tworzy innowacyjne środowisko pracy, inspiruje dzieląc się swoją ekspertyzą, dostarcza rozwiązania
odpowiadające na wyzwania nowoczesnej rzeczywistości i przyszłości.

Różnorodność
Odpowiedzialność

Innowacyjność wzmacnia różnorodnością: zatrudnia osoby o wysokim potencjale z różnych środowisk,
uczelni i wydziałów.
Angażuje się w działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy,
przestrzega zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych.

Doświadczenie
(wybrane obszary)

AUDYT
Audyt spółek z różnych branż (od domu
maklerskiego, przez media, po klub piłkarski)
Audyt procesów biznesowych i zarządzanie
ryzykiem biznesowym
Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość
Wejście spółki na giełdę

DORADZTWO
PRAWNO-PODATKOWE
VAT, Cło i Akcyza
Podatek CIT dla różnych branż
Ceny transferowe
Międzynarodowe planowanie podatkowe
Postępowania podatkowe
Kancelaria prawna

DORADZTWO
BIZNESOWE
Strategie i operacje
Wyceny przedsiębiorstw
Fuzje i przejęcia
Śledztwa i nadużycia

Wyróżnienia 2015
Numer 1
w rankingu „Najbardziej pożądany pracodawca
w opinii specjalistów i menedżerów” – prowadzonym przez
Antal International pod patronatem Business Centre Club

Numer 2

Numer 3

w rankingu Universum 2015

w rankingu AIESEC

„Global Most Attractive Employer”

„Najbardziej pożądany

– wyprzedził nas tylko Google!

pracodawca”

Zainteresowania
Kultura
W Polsce wspieramy nagrody filmowe – Orły,
w USA – słynne Oscary

Nowe technologie
Mentoring start-upów
Wprowadzanie dronów do Polski
Członek Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i współorganizator
(razem z Newsweek) konkursu „Inicjator Innowacji”

DIGITAL
& TECHNOLOGY
Big Data i budowanie data martów
Strategia i wdrożenie usług w "chmurze"
Cyberbezpieczeństwo
Zarządzanie ryzykiem informatycznym
Zastosowanie mediów społecznościowych
i mechaniki gier w biznesie

53%

47%

60%

Procentowy rozkład płci w PwC

osób w PwC
ma mniej niż 35 lat

PwC w Polsce

Wybrane publikacje

Gdańsk

Świat w wersji beta

www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/swiat-w-wersji-beta.jhtml

Cyfrowa rewolucja

Poznań

www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/cyfrowa-rewolucja-2014.jhtml

Kobiety menedżerami przyszłości

www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/kobiety-menedzerkami-przyszlosci.pdf

World in 2050

www.pwc.pl/pl/publikacje/2014/co-nasz-czeka-w-branzy-mediow.jhtml

7 kluczowych trendów w świecie mediów

www.pwc.pl/pl/publikacje/2014/co-nasz-czeka-w-branzy-mediow.jhtml

!

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych przez studentów i absolwentów
wszystkich uczelni i kierunków dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wrocław

Warszawa
Łódź

Katowice
Kraków

