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1998 – 2000

ČVUT, Fakulta Elektrotechnická
Ing. Ekonomiky a řízení elektrotechniky a energetiky

1994 – 1998

ČVUT, Fakulta Elektrotechnická
Bc. Výpočetní techniky

2006

Fellow member mezinárodní asociace certifikovaných
účetních znalců (FCCA)

2001

Certifikovaný účetní znalec (ACCA) a člen mezinárodní
asociace certifikovaných účetních znalců (ACCA)

2000

Certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) a člen
mezinárodní asociace auditorů informačních systémů
(ISACA)

View my profile

PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI:
2002

Ernst & Young, s.r.o.

Pozice:

Partner vedoucí oddělení řízení technologických rizik

David Kesl je partnerem zodpovědným za vedení týmů v oddělení IT
poradenství (IT Risk & Advisory) v regionu střední Evropy (Česká Republika,
Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko).
Byl zodpovědný za celou řadu projektů v různých zemích střední a východní
Evropy zaměřených především na implementaci informačních systémů, řízení
rizik, informační strategie podniku, výběr informačních systémů, IT audit, IT
bezpečnost, implementaci mezinárodních účetních standardů (IFRS),
projektové řízení apod.
David je na současné pozici zodpovědný za:
 podílení se na vedení divize poradenství;
 přímé i nepřímé vedení týmů v oddělení IT poradenství;
 koordinaci a rozvoj obchodních aktivit oddělení IT poradenství;
 získávání klientů, udržování vztahů s klienty, prodej poradenských služeb;
 vedení projektů;
 přípravu komplexních řešení ve své odborné oblasti;
apod.

Mezi jeho klienty patří např. Agrofert, AVG, ČSOB, Generalli, ING,
Raiffeisenbank, Komerční banka, GE Money Bank, ČEZ, ČEPS, OTE, Česká
pošta, RPG, T-Mobile, Telefonica O2, Vodafone a mnoho dalších.
1997 – 2002

Arthur Andersen Česká republika, k.s.

Pozice:

Senior konzultant v oddělení řízení technologických rizik

David byl zodpovědný realizaci projektů v oblasti IT auditu a poradenství.
Mezi těmito projekty byly IT audit, všeobecné poradenství v IT bezpečnosti,
výběr a implementace informačních systémů, zpracování dat, předinvestiční
prověrky a další specializované zakázky.
Mezi jeho klienty patřily např. tyto společnosti: T-Mobile ČR, UPC, ČSOB,
Komerční banka, AVAL Bank, Union Card, CCB Finance, ČEZ,
Severomoravská plynárenská, SmithKline Beecham, Schneider Electric a
mnoho dalších.
1995 – 1997

AXIOM Praha, s.r.o.

Pozice:

Technik

David se zabýval výrobou, opravami a správou počítačů a počítačových
systémů.
1994 – 1994

VT DATA, s.r.o.

Pozice:

Technik

David byl zodpovědný za opravy notebooků.
JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
Čeština (rodný jazyk), Angličtina (plynně), Němčina (pasivně), Ruština
(pasivně)
ZÁJMY:
Společenský tanec, sport, cestování, počítače

