
PwC функціонує в більш ніж 150 країнах, де працюють більш ніж 160 000 фахівців в галузі аудиторських, податкових                                                  
і консалтингових послуг. PwC Service Delivery Center (SDC) в Катовіцах надає послуги підтримки з фінансового аудиту та 
реалізації юридичних послуг у різних проектах міжнародної мережі фірм PwC в більш ніж 50 Європейських країнах. Центр в 
Катовіцах - це відділ, який динамічно та стабільно розвивається, налічує 1400 працівників і з минулого року надає послуги в 
сферах  бухгалтерського обліку і HR. PwC SDC – фірма, з інноваційним підходом та амбітними планами на майбутнє, пропонує 
безліч можливостей своїм працівникам.

Відправ своє резюме і приєднуйся до нас!

Apply!  www.pwc.pl/sdc

Обов’язки (Process Specialist in Audit support team): 

 Перевірка фінансових звітів;

 Приготування інформації щодо підприємницької діяльності клієнта;

 Аналіз фінансових даних з використанням MS Excel.

Ми очікуємо:

 Володіння англійською і німецькою мовами на комунікативному рівні;

 Вища освіта або студенти останнього року навчання;

 Досвід роботи буде перевагою;

 Навички MS Office;

 Вміння аналізувати і звертати увагу на деталі;

 Командний дух;

 Знання польської мови і економічна освіта – не обов’язкові.

СПЕЦІАЛІСТ ПРОЦЕСУ ПІДТРИМКИ АУДИТУ                                                                
ЗІ ЗНАННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Катовіце, Польща

Ми пропонуємо:

 Фінансову і адміністративну підтримку під час переїзду (бонус на переїзд; житло   

 протягом першого тижня; візова підтримка і отримання дозволу на працю в Польщі);

 Професійний досвід праці в престижній компанії і міжнародному середовищі;

 Проведення вступних і технічних тренінгів  для роботи на вказаній посаді;

 Підтримку наставника (Buddy Program);

 Будування власної кар’єрної стежки за підтримки Тренера (Coach);

 Вдосконалення мовних навичок на практиці і під час додаткових курсів іноземних мов;

 Приватна медична опіка і страхування життя;

 Додаткові переваги: Multisport Benefits Card, квитки в кіно, ваучери та багато іншого;

 Фінансовий бонус залежно від Ваших результатів;

 Фінансовий бонус пов’язаний із залученням нових працівників;

 Праця в сучасному  і зручному офісі з зоною відпочинку та ігровою кімнатою.

 Співбесіда відбувається за допомогою Skype.

Відправ своє резюме вже зараз!                         www.pwc.pl/sdc                      Слідкуй за нами:   Facebook  /  Instagram


