Poskytujeme špičkové daňové a podnikové poradenstvo,
auditujeme slovenské aj medzinárodné firmy, vychovávame talenty v oblasti účtovníctva, daní a auditu!

Nezávislý člen spoločnosti
Moore Stephens International Limited

Naša kvalita je oceňovaná na medzinárodnej úrovni.
Využívame výhody firemnej kultúry slovenskej rodinnej
firmy a členstvo v rešpektovanej medzinárodnej sieti
Moore Stephens

V čom sme iní?
• Umožníme Ti rýchlo vyrásť: čoskoro sa dostaneš k
samostatným, zložitejším a komplexnejším úlohám, a
tiež do priameho kontaktu s klientom.
• NechámeTi ukázať, čo skutočne vieš: nedávame strojové zadanie, necháme Ťa učiť sa priamou skúsenosťou,
úlohy budeš riešiť samostatne s podporou skúsenejšieho kolegu.
• Berieme zamestnancov vážne: budeš súčasťou firmy s
rodinnou atmosférou, kde má každý svoju hodnotu.
• Vážime si talentu našich ľudí a dokážeme využiť ich
schopností.
• Počítame s Tebou dlhodobo: máš možnosť postupne
budovať kariéru s dlhodobou perspektívou.
• Vzájomne si pomáhame a vytvárame kolegiálne prostredie: čoskoro spoznáš, že dbáme viac na vzájomnú
dôveru, než na internú súperivosť.
• Ľudia na vedúcich pozíciách (partneri a manažéri)
sa držia hesla, že BDR má byť skvelým miestom pre
skvelých ľudí.
• Sme tím odborníkov: staň sa členom skupiny ľudí,
ktorí sa neprestávajú vzdelávať a odborne, jazykovo a
ľudsky rásť.

Naši klienti oceňujú náš osobný vzťah s nimi a schopnosť
prísť s riešením v každej situácii.

Práve teba
hľadáme!
Kontaktuj nás
Pobočka Bratislava
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel.: 00421 (0)918 423 120
00421 (0)02 208 332 25
E-mail: lucia.stefakova@bdrbb.sk
Pobočka Banská Bystrica
M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 00421 (0)48 4700046, 00421 (0)905281613
E-mail: bdr@bdrbb.sk
Web: www.bdrbb.sk

Viac info o voľných pozíciách získaš na www.bdrbb.sk.

Asistent audítora
– skvelá príležitosť pre začiatok kariéry!
Končíš piaty ročník resp. si čerstvý absolvent?
Bavia ťa čísla, analýzy a máš analytické myslenie?
STAŇ SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU!

U nás získaš:

“Práca a zamestnanie nie je to isté.
Zamestnanie nás živí, ale práca dáva
nášmu životu zmysel.”

• systematické vzdelávanie,
• zaujímavé odmeňovanie za kvalitné pracovné výkony,
• školenia spoločnosti BDR na národnej a medzinárodnej
úrovni,
• široké skúsenosti s auditom a analýzou účtovných
závierok v rôznych odvetviach ekonomiky.

“Tajomstvo úspechu v živote nie je
práca, ktorá sa nám páči, ale hľadanie
zaľúbenia v tom, v čom pracujeme.”

Tvoja práca bude vyzerať takto:

Čo vás čaká?

• spolupráca pri audite účtovných závierok rôznych národných a nadnárodných spoločností a inštitúcií,
• zostavených v súlade so slovenskými účtovnými predpismi IFRS,
• analýza informácií (finančných údajov, účtovných
záznamov a finančných výkazov atď.),
• používanie osvedčenej metodiky spoločnosti BDR,
• školenie zo strany seniorov a manažérov s cieľom získať väčšiu samostatnosť a technické know-how,
• získanie ďalšej kvalifikácie.

• Privítame Vás v menšom tíme plnom odborníkov, ktorý
úzko spolupracuje s ďalšími špecialistami z oblasti
daní, účtovníctva, auditu, znalectva atď.
• Dostanete príležitosť získať skúsenosti v obore - vykonávať audit finančných výkazov pod vedením skúseného kolegu, od ktorého sa v relatívne krátkej dobe
môžete veľa naučiť.
• Budete spracovávať účtovnú agendu klientov, asistovať
pri zostavovaní účtovnej závierky, reportingu a iných
podkladov.
• Každý deň budete mať pocit, že ste sa naučil/a niečo
nové.

Čo potrebuješ:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa resp. štúdium v
poslednom ročníku II. stupňa vysokej školy,
• veľmi dobrú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka a plynulú slovenčinu,
• rozvinuté komunikačné zručnosti,
• dobré analytické a počítačové zručnosti (MS Office,
internet);
• preferovaná je znalosť s vedením účtovníctva,
• byť tímovým hráčom a sebavedomou osobnosťou,
• ochotu cestovať,
• iniciatívu,
• motiváciu cestou sebavzdelávania.

