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«Нексія ДК» - це група компаній (ТОВ «Нексія ДК. Аудит», ТОВ «Нексія ДК. Аудит і Податки», ТОВ «Нексія ДК Аудит і Бухгалтерія, ТОВ «Нексія ДК Аудит і Консалтинг», ТОВ «Нексія ДК Право і 

Податки» та «Нексія ДК. Оцінювальні послуги»), яка об’єднує спеціалістів, що надають послуги аудиту, консалтингу, юридичні та оцінювальні послуги.  Кожна компанія «Нексія ДК» є членом 

Nexia International, провідної всесвітньої мережі незалежних аудиторських і консалтингових фірм, які є членами Nexia International Limited. Компанія Nexia International Limited, зареєстрована на 

острові Мен, не надає послуги клієнтам. Для отримання додаткової інформації дивіться «Заяву про відповідальність фірми-члена» https://nexia.com/member-firm-disclaimer/  

 

Компанія NEXIA DK, яка є членом провідної світової мережі незалежних аудиторських та 
консалтингових компаній NEXIA International, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
Аудитора.  

Ми пропонуємо:  

• Професійний та кар’єрний розвиток;  

• Гнучкий графік роботи;  

• Медичне страхування;  

• Оплачувану відпустку від 28 календарних днів на рік;  

• Конкурентну заробітну плату;  

• Стажування за кордоном;  

• Оплачуване навчання та членство в міжнародних професійних організаціях (АССА, AICPA, інші);  

• Участь в пізнавальних та веселих командних заходах.  

Ми очікуємо на:  

• Вміння взаємодіяти з колегами в аудиторських завданнях;  

• Готовність до наставництва щодо молодших колег;  

• Наявність навиків ефективної комунікації з клієнтами;  

• Досвід виконання завдань у відповідності до ISA, IFRS, UA GAAP; 

• Організованість, вміння планувати та розставляти пріоритети у роботі;  
• Відмінні навички роботи з бухгалтерським програмним забезпеченням та MS Office. 

Перевагою буде:  

• Досвід роботи в провідних міжнародних аудиторсько-консалтингових компаніях; 

• Членство в профільних міжнародних професійних організаціях, або проходження навчання;  

• Перебування в реєстрі аудиторів України, або його здобуття;  

• Добрі навички володіння письмовою та усною англійською мовою.  

Резюме з фото та мотиваційний лист просимо надсилати на електронну пошту recruitment@nexia.dk.ua  
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