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, több mint 334 ezer munkatárssal.
Könyvvizsgálati üzletágunknál szakmai munkatársként az ügyfeleink tevékenységének, kockázatainak és a belső ellenőrzési folyamatainak megismerése
után tervezheted és végezheted el a könyvvizsgálati eljárásokat. Számos iparágat és változatos üzleti modellt ismerhetsz majd meg, és megértheted
hogyan működnek a szervezetek.
Jelentkezz most és kezdd a munkát 2021 augusztusában részmunkaidőben (heti min. 32 óra vállalással) a következő pozícióban:

Könyvvizsgáló gyakornok – Audit Intern
Mit kínál számodra a Deloitte?
 egyedi karrierlehetőséget: akár évenkénti előlépés, folyamatosan új kihívások és nagyobb felelősség, 4-5 éven belül junior menedzserré











válhatsz,
gyakornokként is hosszú távon számítunk rád: tanulmányaid befejezésével a karriered teljes állásban tudod folytatni,
szakmai gyakorlatodról hivatalos igazolást biztosítunk egyetemed felé,
technológiai innovációinknak köszönhetően részese lehetsz új generációs audit módszertanunk bevezetésének,
mozgalmas mindennapokat, országon belüli utazási lehetőséggel,
exkluzív csapatépítő programokat,
szakmai továbbképzési lehetőségeket értékes bizonyítványokkal,
felelősségteljes feladatokat végezhetsz, teljes bevonódással az audit munkába
versenyképes fizetést és juttatási csomagot,
modern központi irodát az Andrássy út, Hősök tere és a Városliget szomszédságában
és nem utolsó sorban nálunk több iparágat és szektort megismerhetsz, legyen szó a bankok, pénzintézetek világáról, termelő-gyártó
vállalatokról, vagy akár az agrár, KKV szektorról – nem korlátozzuk a lehetőségeid, hogy változatos, izgalmas ügyfélprojektekben vehess részt.

Audit gyakornokként 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.

Amikre szükséged lesz:
 gazdasági területen folytatott tanulmányok (előnyt jelent a pénzügy vagy számvitel szak),
 hetente minimum 32 órás munkaidő vállalása
 stabil angol nyelvtudás,
 jó analitikai készség, pontosság, precizitás,
 kitartás, stressztűrő képesség,
 rugalmasság, alkalmazkodóképesség,
 ügyfélközpontúság, jó kommunikációs képesség,
 képesség csapatban való hatékony együttműködésre,
 kíváncsiság, nyitottság a folyamatos tanulásra, fejlődésre.
Hogyan jelentkezhetsz?
Karrieroldalunkon online regisztrációt követően önéletrajzod csatolásával jelentkezhetsz hozzánk: https://hu.career.deloittece.com/jobposting/3461/Audit-Intern

