
Karrier a Deloitte Legal csapatában

Látogasd meg karrieroldalunkat:
careers.deloitte.com

A Deloitte Legal 70 országban található 139 iroda több, mint 1700 tapasztalt ügyvédjének 
egyedülálló hálózata, amely széleskörű jogi szolgáltatásokat kínál. A Deloitte Legal-nél nemzetközi 
ügyfelekkel, hazai és külföldi kollégákkal együttműködve vehetsz részt olyan új stratégiák és 
hatékony megoldások kidolgozásában, amelyek választ jelentenek ügyfeleink legbonyolultabb jogi 
problémáira. 

Az innováció és az ügyfélközpontúság elkötelezett híve vagy? Ha igen, akkor itt a tökéletes alkalom, 
hogy megtudd, hogyan teheted le a névjegyed a Deloitte Legal-nél a helyi és nemzetközi piacon 
egyaránt!

Jelöltként nálunk …

Summer Internship programunk keretében negyedik éved végén nyári gyakorlatra várunk. 

• kiszámítható karrierút
mellett, támogatást adunk 
az előrelépésedhez, 
rendszeres 
teljesítményértékelésekkel.

• Szakmai fejlődésed 
érdekében tréning 
portfóliónkból egyéni 
képzési tervet és coachot
kapsz.

• Nálunk töltött éveidről a 
szakvizsgához igazolást 
nyújtunk.

• Nem kizárólag a 
szakterületeden 
mélyülhetsz el, 
lehetőséged van más 
területekre is komplexebb 
rálátást szerezni.

• Érdekes, kihívásokkal teli 
feladatok várnak rád.

• Már pályakezdőként is 
magas szintű bizalmi 
kapcsolatot alakíthatsz ki 
ügyfeleinkkel, amit  saját 
magad menedzselhetsz, 
felelősségteljesen, 
tulajdonosi szemlélettel. 

Legyél hatással a jövő(d)re!
deloittelegal.hu

Karrier a Deloitte adó- és jogi tanácsadó csapatában

A Deloitte az integrált adótanácsadási szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek. Több terület 
ismeretanyagát és innovációs tapasztalatát, valamint üzleti ismereteinket és iparági tapasztalatunkat 
ötvöző megközelítésünk hozzásegíti ügyfeleinket a nemzetközi sikerhez.

Szakértőink különféle ügyfeleknek nyújtanak tanácsadást adózási kötelezettségeik teljesítéséhez és 
elemzik az összetett üzleti döntések adóhatásait.

Ha érdeklődsz a vállalatok működése valamint az adótanácsadás iránt, csatlakozz hozzánk akár 
hallgatóként  gyakornoki pozícióban, akár diplomáddal a kezedben pályakezdő tanácsadóként . 

Legyél hatással a jövő(d)re!
deloitte.hu

Nálunk gyakornokként, pályakezdőként…

• Érdekes, kihívásokkal teli 
projekt alapú munkát 
végezhetsz, folyamatosan 
növekvő felelősséggel és 
önállósággal dolgozhatsz 
nálunk.

• Sokféle projektben van 
lehetőséged kipróbálni 
magad, olykor rövidebb 
határidőkkel, de nem 
engedve a minőségből, 
ami gyors szakmai 
fejlődést, és előrelépést
tesz lehetővé.

• Magas szintű bizalmi 
kapcsolatot alakíthatsz ki 
ügyfeleinkkel, amit  saját 
magad menedzselhetsz, 
felelősségteljesen, 
tulajdonosi szemlélettel.

• Coaching rendszerrel, 
rendszeres visszajelzéssel 
és egyéni tréningtervvel 
segítjük fejlődésed.

• Komoly szakmaiság és 
gyors fejlődési lehetőség 
vár rád.
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