A Deloitte a világ egyik vezető szakmai szolgáltató cége, amely könyvvizsgálói és számviteli tanácsadási, adó- és jogi
tanácsadási, vállalati kockázati, pénzügyi és üzleti tanácsadási területeken kínál világszínvonalú megoldásokat
ügyfeleinek 150 országban, 260 ezer munkatárssal.
Könyvvizsgálati üzletágunknál az ügyfeleink tevékenységének, kockázatainak és belső ellenőrzési folyamatainak
megismerése után tervezheted és végezheted el a könyvvizsgálati eljárásokat. Számos iparágat és változatos üzleti
modellt ismerhetsz meg és megértheted hogyan működnek a szervezetek.

Junior könyvvizsgáló - Audit Analyst
Mit kínál számodra a Deloitte?

intenzív karrierlehetőséget: akár két éven belül szenior auditorrá, 4-5 éven belül projekt menedzserré
válhatsz,

technológiai innovációinknak köszönhetően részese lehetsz új generációs audit módszertanunk
bevezetésének,

exkluzív csapatépítő programokat,

szakmai továbbképzési lehetőségeket értékes bizonyítványokkal,

nagy létszámú csapatokban, kiszámítható munkaterhelést

versenyképes fizetést és juttatási csomagot,

modern központi irodát az Andrássy út, Hősök tere és a Városliget szomszédságában.
Pályakezdő auditorként a következő feladatokkal indíthatod a karriered nálunk:

éves beszámolók, leltárok ellenőrzése, analitikák főkönyvvel való egyeztetése a magyar és nemzetközi számviteli
sztenderdek alapján, a Deloitte világszerte elismert könyvvizsgálati metódusának használatával,

üzleti partnereink számviteli eljárásainak, belső ellenőrzési rendszereinek ügyfélnél történő vizsgálata,

számviteli és könyvvizsgálati problémák azonosítása és javaslattétel azok megoldására.
Pénzügyi (FSI) területen piacvezető könyvvizsgáló csapatunk ügyfelei jellemzően budapesti vállalatok: bankok,
biztosító társaságok, pénzügyi alapok.
Válaszd ezt a területet, ha betekintenél a banki - pénzpiaci világ zárt ajtói mögé és karrieredben a banki működés és a
treasury tevékenység szakértőjévé szeretnél válni.
Non-FSI ügyfeleink az ország egész területén: telekommunikáció, kereskedelem, gyártó-termelő cégek, energetika
vállalatok és szolgáltatók, ingatlanipari szereplők, szolgáltató központok (SSC), mezőgazdasági cégek, illetve a KKV
szektor.
Válaszd ezt a területet, ha szeretnél több iparágat és szektort megismerni, igazán változatos ügyfélprojektekben vennél
részt, és szívesen utazol akár Magyarország egész területén lévő partnereinkhez tevékenységük megismeréséhez.
Amikre szükséged lesz ahhoz, hogy sikeres könyvvizsgáló asszisztens lehess:

gazdasági területen folytatott tanulmányaid utolsó/gyakorlati félévében jársz, vagy már kezedben a diploma
(elsősorban pénzügy vagy számvitel szakon),

stabil angol nyelvtudás,

jó analitikai készség, pontosság, precizitás,

kitartás, célorientáltság, stressztűrő képesség,

rugalmasság, alkalmazkodóképesség,

ügyfélközpontúság, jó kommunikációs képesség,

képesség csapatban való hatékony együttműködésre,

kíváncsiság, nyitottság a folyamatos tanulásra, fejlődésre.
Belépés:

2018 októbertől decemberig folyamatosan, vagy

2019 augusztusában.
Jelentkezés
Küldd el önéletrajzod a https://hu.career.deloittece.com/job-posting/710/Junior-Auditor oldalon keresztül!

