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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 Бухгалтера (аутсорсинг бухгалтерських 

послуг. 

 

Основні вимоги: 

 має теоретичні знання ПСБО та податкового законодавства; 

 володіє навиками ведення різних ділянок бухгалтерського обліку; 

 впевнений користувач 1С; 

 має досвід роботи в бухгалтерії не менше 4 років (досвід роботи в аутсорсингу буде плюсом); 

 володіє хорошими аналітичними здібностями; 

 

Основні обов'язки: 

 Ведення бухгалтерського обліку юридичних осіб/ окремих ділянок обліку; 

 Робота з первинними документами, розрахунки з контрагентами, ПДВ; 

 Підготовка податкової звітності. 

 

Додаткові вимоги: 

 Добре знання стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів аудиту; 

 

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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