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Компанія Нексія ДК, яка є членом провідної світової мережі незалежних аудиторських та консалтингових компаній
NEXIA International, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Аудитора.
Основні обов'язки:

Вчасне та якісне виконання завдань;

Виконання роботи, що стосується міжнародної перевірки, а також придбання, забезпечення належної
перевірки або бухгалтерського обліку, юридичних та податкових послуг;

Налагодження та підтримка продуктивних відносин з клієнтом під час виконання завдання. Проведення
роботи на високому технічному рівні;

При необхідності здійснення нагляду за помічниками, наставництво;

Залучення до навчання персоналу;

Надання звітності та аналізу виконаної роботи керівнику.
Основні вимоги:

Наявність професійної кваліфікації (ACCA/CPA/СІРА/сертифікат аудитора України) або завершальний етап з
вивчення однієї з вказаних програм;

Досвід роботи аудитором, внутрішнім аудитором, або бухгалтером (бажано у міжнародній компанії) від 2-х
років;

Вільне володіння українською мовою, високий рівень володіння англійською мовою (усні та письмові
навички);

Відмінні навички роботи з основними комп’ютерними програмами (MS Office, бухгалтерські програми);

Готовність до відряджень;

Відмінні комунікативні навички;

Вміння працювати в команді;

Зацікавленість у професійному рості та самореалізації;

Відмінне знання стандартів бухгалтерського обліку України, Міжнародних стандартів аудиту та
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ми пропонуємо:
 Навчання в межах компанії та мережі Nexia International;
 Достойну заробітну плату;
 Можливість підвищення кваліфікації аудитора та членство в АССА;
 Стажування за кордоном;
 Комфортні умови праці, затишний офіс та молодий динамічний колектив;
 Оплачувана відпустка (28 календарних днів), участь у корпоративних заходах та English classes.
Тип зайнятості:
 Повна зайнятість
Резюме з фото та мотиваційний лист просимо надсилати на електронну
пошту recruitment@nexia.dk.ua
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