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Mi adjuk karrieredhez a keretet, 
Te adod a tartalmat!

#peopledriven

kpmg.hu/karrier



A KPMG-nél
- professzionális környezetben dolgozhatsz,
- folyamatosan fejlődhetsz,
- egy kiváló közösség tagja lehetsz,
- különféle juttatásokban lehet részed.

Hogy inspiráló környezetben 
hatékonyan dolgozhass
1. Folyamatos teljesítményértékelésben lesz részed
Munkatársaink strukturált formában folyamatos visszajelzést 
kapnak munkájukról és teljesítményükről.

2. Részt vehetsz CSR-tevékenységeinkben
- Számos programon keresztül, anyagi támogatással, önkéntes 

és pro bono munkával támogatjuk a helyi közösségek és  
a társadalom egésze életminőségének javítását; segítjük  
az intézmény- és szervezetfejlesztést az egészségügyben és 
az oktatásban, valamint a startup társaságok fejlődését  
és az innováció térnyerését.

- Minden munkavállalónk évente három teljes munkanapot 
szentelhet CSR-célú önkéntes tevékenységnek.

- A KPMG CReators programon keresztül kollégáink egyénileg 
is kezdeményezhetnek jótékonysági akciókat, amelyet  
a vállalat finanszíroz.

3. Nemzetközi kiküldetésekre is mehetsz
Külön programunk (GO-Global Opportunities) kínál lehetőséget 
nemzetközi kiküldetésre a KPMG külföldi irodáiba, néhány hónaptól 
akár néhány éves időtartamig.

4. Telefon (Apple iPhone) és laptop
Belépéskor IPhone-t és hordozható számítógépet kapsz, valamint 
használhatod a modern munkavégzés és tanulás 
telekommunikációs eszközeit (vpn, ip telephone, skype for 
business, virtual classrooms, blended learning solutions).

5. Képzéseken vehetsz részt
- Közel 300 különféle képzési programot működtetünk, 

munkatársaink évente átlagosan 64 órányi képzésen  
vesznek részt.

- Üzletág-specifikus szakmai valamint egyéb, készségfejlesztő 
képzéseken tanulhatsz.



Hogy munka közben is jól érezd 
magad
1. Folyamatosan bővítjük a rugalmas munkavégzés 
lehetőségeit
Egyre több szakmai területen elérhető a részmunka és a részleges 
otthoni munkavégzés.

2. Praktikus szolgáltatásokat vehetsz igénybe a cégen belül
Cipő- és ruhatisztító szolgáltatások, online információk  
az autómegosztásra és a környékbeli szolgáltatók – éttermek, 
sportközpontok, jógastúdiók, varrodák és egyéb szolgáltatók – 
ajánlatairól.

3. Közösségi és társasági programokon vehetsz részt
Informális partik, csapatépítő napok és a teljes cégnek szóló 
rendezvények (nyári családi sportnap és piknik, karácsonyi és 
évnyitó parti, Mikulás parti) biztosítják munkatársaiddal a munkán 
kívüli találkozásokat és a kötetlen beszélgetéseket.

Hogy még jobban érezd magad
1. Élet- és balesetbiztosítás
Csoportos élet- és balesetbiztosítás keretében minden  
kollégánk biztosított.

2. Utazási támogatás
- A budapesti közlekedést (BKK-bérletet) a cég költségén  

veheted igénybe.
- Ha vidéken élsz utazási költségeidet a törvényi szabályozás 

értelmében 86%-ban megtérítjük.
- Ha menedzseri vagy magasabb pozícióban dolgozol, 

személygépkocsit kapsz.

3. Egészségügyi szolgáltatások
- Különböző labor- diagnosztikai, prevenciós és szakorvosi 

vizsgálatokon vehetsz részt.
- Évente szervezett Egészségnapunkon különböző ingyenes 

szűrővizsgálatok közül választhatsz.
- Ha szükséged van szemüvegre, annak költségeihez 

hozzájárulást kapsz.



4. K-Benefits
Az egységesen biztosított juttatások mellett tetszőlegesen 
választható elemeket is igénybe vehetsz, ezek közül  
a legnépszerűbbek: nyugdíjpénztári, egészségpénztári hozzájárulás, 
ajándék-, kultúra- vagy sportutalvány, Széchenyi Pihenőkártya, 
betegbiztosítás, lakástámogatás vagy diákhitel-törlesztés.

5. Sporttámogatás
A KPMG biztosítja a terembérletet a céges sportcsapatok számára. 
Évente többször is részt vehetsz futó- és evezőversenyeken  
– a nevezési díjat szintén cégünk biztosítja. Igénybe veheted az All 
You Can Move (AYCM) szolgáltatás kedvezményeit is.

A sor itt még nem ér véget! Ha jól érzed magad nálunk 
és másnak is ajánlod a KPMG-t, a cég megjutalmaz 
téged munkatárs-ajánlási programunk keretében.



Welcome on board! 
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