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Po vysokej škole pôjdem za prácou do Nemecka (video)
HN hľadajú prácu Igorovi, ktorý by chcel pracovať v Nemecku ako daňový analytik.

Od mája otvorila svoj pracovný trh najväčšia ekonomika Európy – 
Nemecko. Desaťtisíce pracovných miest, vysoké platy a šanca na kariéru s 
medzinárodným akcentom zlákali aj Igora z Bratislavy. „Chcel by som 
ďalej rásť a získavať jazykové skúsenosti, páči sa mi aj vyššie platové 
ohodnotenie,“ vysvetľuje porotcom, ktorí prišli v rámci seriálu Nájdite si 
prácu s HN ohodnotiť jeho kvality a šance na nemeckom trhu práce, 
prípadne mu ponúknuť konkrétnu prácu. Igor pre začiatok nemá veľké oči. 
Rád by zarobil 700 až 800 eur za mesiac. Vysnívaný džob? Daňový poradca 
alebo finančný analytik. 

Kontrolujem eurofondy  
Igor minulý týždeň zvládol štátnice, teraz behá po úradoch a vybavuje 
formality, ktoré sprevádzajú odchod študenta zo školy. Prácu v Nemecku 
začína intenzívne hľadať až s titulom vo vrecku. To sa porotcom veľmi 
nepáči. „Nájsť si kvalitnú prácu si vyžaduje istý čas, zvlášť v zahraničí,“ 
upozorňuje personalista Mario Fondati. Čoskoro zistia, že Igor predsa len 
myslí do budúcnosti a kariéru má rozbehnutú na viaceré strany. V hre je 
doktorandské štúdium na vysokej škole, letný pracovný pobyt s priateľkou v 
Spojených štátoch amerických, ktorý by sa mohol predĺžiť, či aktivity v 
mimovládnom ekonomickom think-thanku. „Koncom roka som začal 
spolupracovať na analýze čerpania štrukturálnych fondov, ako sa vyvíja, 
aké sú dosahy a aké sú prognózy ďalšieho čerpania,“ vysvetľuje. Tím, v 
ktorom pracoval, napokon vytvoril štúdiu, ktorá upozornila na nízke, len 13-
percentné čerpanie fondov na Slovensku. Hoci túto prácu považuje skôr za 
hobby, dôležitejší džob vo svojom živote zatiaľ nemal. „Má to najviac 
spoločné so školou a získavam tu mnohé dôležité vedomosti a kontakty.“ 

Najprv Slovensko  
Igor je pripravený v Nemecku komunikovať po nemecky aj po anglicky, hoci v poslednom čase nemčinu nevyužíval. „Na aktívnu 
úroveň by som sa vedel vrátiť asi po mesiaci,“ priznáva. Jazykovej skúške sa nevyhne. Napokon bez väčších problémov po 
nemecky porozpráva o tom, že by pred malými firmami uprednostnil radšej väčšie korporácie, pretože poskytujú lepšie možnosti 
rotovať po pracovných pozíciách. „Je tam väčšia možnosť nájsť sám seba,“ dodáva. Komplikované nemecké zákonodarstvo v 
oblasti daní zatiaľ neovláda. Presadiť sa chce zodpovednosťou, odolnosťou voči stresu a snahou hľadať najefektívnejšie riešenia. 
Zaujme aj príkladmi na líderské a prezentačné zručnosti. Životopis a vystupovanie podľa poroty svedčia o tom, že na to má. Prvý 
krok však odporúčajú urobiť na Slovensku, prípadne skúsiť v zahraničí najskôr pracovnú stáž. 

  

Profil odvetvia  
Odvetvie a pozícia: finančný analytik  
Typické činnosti: prognózovanie a analýza výnosov, nákladov, hrubého zisku a výdavkov, pripravovanie kalkulácií v závislosti od 
inflácie, vyhodnocovanie efektívnosti a finančnej návratnosti významných investícií, analyzovanie aktuálnych výsledkov v 
porovnaní s prognózou a plánovaným cieľom, sledovanie a vyhodnotenie vývoja v oblasti nákladovosti, ako aj ukazovateľov 
rentability a produktivity podľa štandardných účtovných výkazov  
Štandardné vzdelanie: vysokoškolské, ekonomické/matematické zameranie, angličtina  
Priemerný hrubý plat: 1 063 až 1 324 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 4/50 

Odvetvie a pozícia: daňový poradca  
Typické činnosti: poradenstvo vo veciach daní, odvodov, poplatkov, daňového konania, príprava a kontrola daňových priznaní, 
účasť na auditoch  
Štandardné vzdelanie: vysokoškolské, ekonomické zameranie, angličtina  
Priemerný hrubý plat: 1 247 až 1 808 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 0/6 

*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň  
Zdroj: profesia.sk, pozicie.sk 

 
 
Porota HN: hodnotí Igora, ktorý chce v Nemecku pracovať ako daňový poradca 
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Mario Fondati, partner, Amrop Slovakia  
Životopis: Rozpísal by som pracovné skúsenosti, ktoré súvisia s prácou, ktorú si hľadáte. Odporúčam tiež doplniť názvy 
diplomovej a bakalárskej práce. Pri koníčkoch môžete byť stručnejší, napríklad stačí šport, nemusíte rozpisovať, ktorým 
disciplínam sa konkrétne venujete. 

Vystúpenie: Vystupovanie je v poriadku, pokojné, primerané, používate vhodný slovník a viete komunikovať na rôzne témy. 
Pracujte už teraz na nemčine. 

Verdikt: Môžete hľadať prácu v zahraničí, dosť vhodných príležitostí však nájdete aj na Slovensku. Odporúčam napríklad 
zahraničné firmy, ktoré vás môžu vyslať na stáž do centrály. Skúsiť môžete tiež Brusel. Prácou v inštitúciách EÚ by ste mohli 
získať základný prehľad a rozviniete si nemčinu aj angličtinu. Upozorňujem, že absolventi by si mali hľadať prácu s predstihom. 
Minimálne v poslednom semestri už treba mať predstavu o možnostiach na trhu, vo vašom prípade nemeckom. Plat je na 
Slovensko primeraný, v zahraničí by ste si mohli pýtať viac. 

  

Rastislav Klempa, konzultant, Active Personnel Solutions  
Životopis: Privítal by som fotku, pomôže mi spojiť si CV s vaším vystúpením na pohovore. Prázdne slová flexibilný, 
komunikatívny, by som nahradil konkrétnymi príkladmi. Príklad – ak v CV uvediete, že ste viedli záujmový krúžok, predstavím si, 
že ste zodpovedný a iniciatívny človek. Chýba mi dátum vytvorenia CV. 

Vystúpenie: Zodpovedne ste sa pripravili, a hoci je horúco, ste, rovnako ako my, v obleku. Pokojne vložte do prejavu viac 
sebavedomia, buďte sám sebou. Je vidieť, že ste ambiciózny, zodpovedný a máte cieľ. 

Verdikt: Oceňujem, že chcete ísť do zahraničia. Môžete spoznať iný systém, kultúru, krajinu, je to veľký prínos pre život. 
Odporúčam medzinárodné stáže, hoci práve do Nemecka chcú ísť všetci, takže nie je ľahké sa presadiť. Odporúčam tiež 
registráciu na profesijných sieťach, ako je Linked In a v Nemecku obľúbený Xing. Odporúčam vám audítorské firmy veľkej 
štvorky, ktoré vás vedia poslať na zahraničné projekty. Máte zanietenie a komunikačné schopnosti na prácu konzultanta, vidím vás 
na tejto pozícii, napríklad v oblasti daňovej optimalizácie. Určite by som vás oslovil ako zaujímavého kandidáta na juniorskú 
pozíciu vo finančnej oblasti. Očakávaný plat je primeraný. 

  

Matej Okáli, generálny riaditeľ, SkyToll  
Životopis: CV by ste mali prispôsobiť pozícii, o ktorú sa uchádzate. Uviesť konkrétne príklady, ktoré preukazujú váš záujem o 
danú prácu či firmu. 

Vystúpenie: Viete vystupovať, máte dobrý prejav. Problém s cudzími jazykmi nevidím. 

Verdikt: Jednoznačne odporúčam prácu v zahraničí. V menšej nemeckej firme by ste nemali problém si nájsť prácu, pri 
korporáciách je to trochu iné. Vyžadujú presvedčivé motivačné listy, jasné dôvody záujmu o ich firmu a vysvetlenie, prečo by ste 
boli prínosom práve vy. Bez toho sa nedostanete do druhého kola. Ak sa rozhodnete pre tradičnú korporáciu, pripravte sa na to. 
Vaše požiadavky by však vedeli splniť aj firmy na Slovensku. Odporúčam veľkú štvorku, kde vám poskytnú priestor sa nájsť, 
zistiť, čo vás najviac baví a profesijne narásť. Ak budete dobrý, sami vás vyšlú do zahraničia. Máte reálne platové očakávania, v 
Nemecku treba počítať s regionálnymi rozdielmi – v Mníchove sú v priemere o dosť vyššie platy ako vo východných spolkových 
krajinách. 

  

Jaroslav Holeček, personálny manažér, Volkswagen Slovakia  
Životopis: Rozpísal by som pracovné skúsenosti a doplnil do CV diplomovú prácu. Firmám to napovie vaše smerovanie. Nemci 
žiadajú od uchádzačov aktívny prístup k získaniu práce, chcú vidieť, že ste sa už počas školy usilovali na vybranú kariéru. 
Vyžadujú tiež disciplínu, cieľavedomosť a samostatnosť. 

Vystúpenie: Ste otvorený a veľmi príjemný kandidát. 

Verdikt: Máte dobré základy nemčiny, ale musíte na nej ešte pracovať, pretože 90 % života menšej firmy v Nemecku prebieha v 
nemčine. Je to alfa a omega kariérneho prežitia. Nemáte ešte vyjasnený cieľ. Zo životopisu ani vystúpenia nemám pocit, že ste už 
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urobili niečo konkrétne pre prácu daňového poradcu alebo finančného analytika.  
Odporúčam preto, aby ste si pre začiatok našli jednoduchšiu prácu, kde sa sústreďte na zdokonalenie jazyka a až následne hľadajte 
vysnívanú prácu v oblasti financií a daní. Dobrým riešením je tiež práca v slovenskej firme, kde sa používa nemčina a 
zamestnancov vysielajú na stáže do Nemecka. Požadovaný plat je skromný a výhodný z pohľadu vašej konkurencieschopnosti. A 
na začiatok by vám stačil aj na život v Nemecku. 

 
 
Životopis uchádzača 

Igor Kiss z Bratislavy (24 rokov) 

Pracovné skúsenosti  
– od strednej školy sa venuje brigádam  
– vyskúšal si pozície manažéra, asistenta riaditeľky či školiteľa  
– má tiež skúsenosti s manuálnou prácou, predajom, prácou s pokladňou či administratívou  
– v súčasnosti pôsobí na Inštitúte hospodárskej politiky a ako učiteľ informatiky 

Vzdelanie  
– Igor je čerstvý absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  
– na škole sa špecializoval na financie, bankovníctvo a investovanie  
– absolvoval viaceré prezentačné a manažérske kurzy  
– hovorí po anglicky a po nemecky 

Ďalšie  
– na úrovni expert ovláda MS Office, má vodičský preukaz sk. B  
– vedie spevácky krúžok TenSing, pracuje ako dobrovoľník YMCA  
– je komunikatívny, flexibilný a zodpovedný, medzi záľubami uvádza bicykel, bežky, túry, kanoistiku, spev a knihy 
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