KPMG [1] és una xarxa global de firmes de serveis professionals que ofereix serveis d'auditoria, fiscals i
d'assessorament legal, financer i de negoci en 156 països. És una de les quatre firmes més importants del món
de serveis professionals, las conegudes com “Big4”, juntament amb PwC, Deloitte y Ernst & Young.
A Espanya, és present des de 1971, compta amb 16 oficines i més de 2.700 professionals.
Com pots accedir-hi?
A la secció de “Carreras profesionales” de la seva pàgina web ens donen tota la informació necessària sobre les
possibilitats de treballar en aquesta empresa.
Disposen de beques i ofertes de feina tant per a persones recentment titulades com per a persones amb
experiència prèvia.
En aquesta pàgina http://bit.ly/19Gf3kG [2], podem trobar les ofertes de feina que disposen actualment i
després de la creació d’un compte d’usuari podrem omplir les nostres dades i fer que l’empresa rebi el nostre
CV.
Quines ofertes de treball pots trobar?
La majoria de les ofertes que ofereix l’empresa són per a enginyers, advocats, consultors, auditors, assessors
fiscals..., tant per a becaris, com per a persones que s’acaben de llicenciar o per a persones que ja tenen
experiència en aquests sectors.
Perfil buscat
Llicenciats en ADE, economia, dret, dobles titulacions ADE + dret, enginyers en organització industrial,
informàtica o de telecomunicacions són algunes de les principals titulacions amb què treballa l’empresa, a més
els idiomes cobren especial rellevància, per això l'anglès és un requisit imprescindible. A la seva web ens diuen:
“El teu potencial és la clau per al teu desenvolupament a la nostra firma. Compromís, treball en equip, iniciativa
i orientació al client són algunes de les qualitats que ens diferencien i que més valorem en els nostres
professionals”. I afegeixen: “Tot allò que aporti un valor diferencial a la teva candidatura és important per a
nosaltres: beques, pràctiques, estudis a l'estranger, programes de voluntariat, col·laboracions a la universitat,
tot això que et fa un candidat únic”.
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