EY Insourcing
Services
Tá správna pomoc, keď ju
najviac potrebujete

Stratili ste vo firme kľúčovú
osobu? Potrebujete za ňu čo
najrýchlejšie dočasnú náhradu?
Máme pre vás riešenie. Vieme
vám poskytnúť do tímu
dočasnú posilu, ktorá bude
presne spĺňať vaše kritériá.
Správny expert na správnom
mieste a v správny čas.

Počas najzaneprázdnenejších období, materských dovoleniek, reorganizácií,
interných projektov alebo medzi náborovými procesmi... Existuje veľa dôvodov,
prečo vašu firmu dočasne posilniť talentovanými ľuďmi. EY Insourcing Services
služby sú prispôsobené presne vašim špecifickým potrebám v očakávaných
aj neočakávaných situáciách. Pomáhame firmám a organizáciám v ich
denných prevádzkových činnostiach. S našou pomocou môžete rátať, nech sa
nachádzate kdekoľvek na Slovensku.

Aké sú vaše potreby?

V čo najkratšom čase dostanete prístup k skúseným expertom, ktorí splnia
vaše potreby. Môžeme vám poskytnúť celý rad špecialistov kedykoľvek
a kdekoľvek, či už potrebujete experta na kontroling, účtovného alebo
konsolidačného špecialistu, prípadne iného odborného pracovníka na
akejkoľvek pozícii vo vašom finančnom oddelení.

Ako vám môžeme pomôcť?

Naši konzultanti vykonávajú expertízu v nasledujúcich pozíciách a oblastiach:

Pozície

EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo
Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové
firmy poskytujúce odborné poradenské služby
v oblasti auditu a daňového, transakčného
a podnikového poradenstva. Našimi názormi
a kvalitou služieb prispievame k budovaniu
dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého
sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov,
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných
služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným
skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie
fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov
a širšiu komunitu.
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú
organizáciu spoločností, ktorej riadiacou
spoločnosťou je britská Ernst & Young
Global Limited. Každá členská spoločnosť je
nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young
Global Limited neposkytuje služby priamo
klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich
webových stránkach ey.com.

►• ►konsolidačný špecialista
►• ►finančný expert na kontroling

Kontakty

►• ►finančný manažér
►• ►účtovný manažér
►• ►business expert na kontroling
►• ►účtovný asistent
►• ►analytik procesov
►• ►asistent projektového manažéra

Oblasti špecializácie

Dalimil Draganovský
vedúci partner oddelenia auditu
+421 2 3333 9665
+421 904 792 207
dalimil.draganovsky@sk.ey.com

►• ►interná kontrola
►• konsolidačné účtovníctvo
►• analýza peňažných tokov
►• analýza ziskovosti
►• modelovanie rozpočtu a proces nastavenia plánu
►• vytvorenie reportingových balíkov, KPI a iných ukazovateľov
►• vytvorenie finančných materiálov
►• ročný reporting a koncoročné výsledky

Marek Mikolaj
senior manažér
+421 2 3333 9369
+421 903 280 301
marek.mikolaj@sk.ey.com

►• IFRS a slovenské účtovné štandardy
►• mapovanie efektívnosti procesov
►• podpora koordinácie projektov

Prečo práve my?
•► ►Dostanete špecialistu. Ak budete potrebovať experta na konsolidačné

účtovníctvo, tak to presne dostanete – odborníka na konsolidačné
účtovníctvo.

•► ►Dostanete experta, ktorý naozaj chce pracovať ako konzultant

a nie na trvalých prideleniach. Pohľad na firmu zvonku zvyčajne
prinesie skvelé výsledky.

•► ►Dostanete experta, ktorý kladie dôraz na rýchlosť, flexibilitu

a transparentnosť ako základ každej práce.

•► ►Dostanete experta, ktorý sa riadi presne zadefinovanými

pravidlami prestupu po dokončení práce.

•► ►Našu pomoc vám poskytneme rýchlo.
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