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Kancelaria Biegłego Rewidenta BUCHALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
poszukuje Kandydatki (Kandydata) na stanowisko Asystent Biegłego Rewidenta

Grupa Partnerska Buchalter to wiodąca w regionie grupa podmiotów zajmujących się:
▪
▪
▪

usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
doradztwem podatkowym i biznesowym,
badaniem sprawozdań finansowych.

Dołącz do naszego zespołu i obejmij stanowisko:

Asystent Biegłego Rewidenta
Miejsce pracy: Białystok
Do obowiązków asystenta/asystentki będzie należało:
▪

Udział w badaniu i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych, badanie pakietów konsolidacyjnych (wg wymogów ustawy o rachunkowości,
MSR/MSSF lub innych standardów),

▪

Due diligence i inne procedury rewizyjne dla inwestorów i zarządów spółek,

▪

Doradztwo ekonomiczne i gospodarcze.

Od kandydatów oczekujemy:
▪

Ukończone studia wyższe o profilu ekonomicznym (preferowane ACCA, rachunkowość,
finanse lub pokrewne),

▪

Zdolność analitycznego myślenia,

▪

Zdecydowany zamiar uzyskania uprawnień Biegłego Rewidenta,

▪

Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe),

▪

Umiejętność dobrej organizacji pracy z klientem i zespołem,

▪

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excela,

▪

Doświadczenie zawodowe w dziale audytu będzie dodatkowym atutem,
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Kandydatom oferujemy:
▪

Ciekawą pracę w zespole doświadczonych biegłych rewidentów, doradców podatkowych,

▪

Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania,

▪

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w tym uprawnień Biegłego Rewidenta,

▪

Udział w ciekawych projektach (w tym due diligence, wyceny, przekształcenia, połączenia,
restrukturyzacje),

▪

Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.

Na Państwa oferty czekamy pod adresem: jaroslaw.kilon@kancelariabuchalter.pl
Kontakt telefoniczny: Jarosław Kilon, Dyrektor Zarządzający, tel.: 602 327 144
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