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✓Pozice: Specialistka interního auditu, Česká spořitelna a.s., skupina ERSTE.
✓Počet let praxe: Ernst & Young 8 let, skupina RWE 1 rok, skupina ČSOB/KBC 14 let, skupina ČS/ERSTE: 1 rok
✓Čím vším jsem si prošel?
✓ Ernst & Young – audit, daně
✓ skupina RWE – vedoucí odboru účetnictví v dceřiné spol.
✓ skupina ČSOB/KBC
✓ senior auditor – celý rozsah auditní práce ve většině procesů v bance a dceřiných společnostech - od plánování auditů, vedení (vč. mezinárodních)
týmů, vyjednávání nálezů s top managementem, účast na auditních výborech/dozorčích radách, pro – bono auditní konzultace v neziskovém sektoru
✓ data governance expert – zajištění správné práce s daty jako hodnotným aktivem v celé CSOB skupině, spoluautor metodiky
✓ spoluautor projektů Forvardino (ČSOB) a Supportino (KBC) – vzájemné vzdělávání zaměstnanců

✓ ambasadorka projektu Finanční gramotnost – odučeno přes 1,5 tis dětí a desítky učitelů
✓pro-bono výuka finančního řízení – Vysoká škola báňská, neziskové organizace a další
✓

skupina ČS/ERSTE
✓ interní audit (např. credits, nemovitostní fondy, legislativa v oblasti dat – tzv. BCBS239 aj.); členství v mezinárodních týmech a specializovaných
pracovních skupinách – např. ESG (Environmental Social Governance)
✓ambasadorka finanční gramotnosti

✓Proč jsem se rozhodla být mentorem? V předávání zkušeností vidím velký smysl.
✓Co pro mne znamená mentoring? Mentoring obohacuje obě strany, baví mne setkávání s lidmi a pomoc v osobním růstu.
✓Se kterými oblastmi mohu v rámci mentoringu pomoci? Jakékoliv – buď auditní praxe, osobní růst, networking aj.
✓Co ode mě můžete v rámci mentoringu čekat? Že vás nebudu negativně překvapovat a budu vám pomáhat.
✓Co ode mě v rámci mentoringu nemůžete čekat? Že se všechny problémy světa vyřeší s mojí pomocí.
✓Moje motto: Líbí se mi jich spousta, napadá mne například Před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj.

