
 

 

BDO. Because relationships matter. 

 

Firma BDO obecna jest na polskim rynku od ponad 25 lat. Jesteśmy jedną z pierwszych 

międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Od zawsze stawiamy na jakość  

i profesjonalizm.  Wśród klientów BDO znajdują się przedsiębiorstwa z Listy 500 

Rzeczypospolitej, a także średnie firmy polskie i międzynarodowe, firmy rodzinne, spółki 

giełdowe oraz duże grupy kapitałowe. Swoim pracownikom oferujemy możliwość zdobycia 

wszechstronnego, praktycznego doświadczenia zawodowego oraz dynamiczny rozwój  

w ramach indywidualnej ścieżki kariery. 

Obecnie poszukujemy do naszego Działu Rewizji Finansowej w Warszawie, Poznaniu oraz  

w Katowicach osób do współpracy: 

 

APLIKANT NA BIEGŁEGO REWIDENTA 

Nr ref. ABR/DRF 

 

Do Twoich zadań będzie należało: 

 

 samodzielne wykonanie i udokumentowanie czynności zaplanowanych przez 

biegłego rewidenta  

 opracowanie projektów sprawozdań z badania lub raportów z przeglądu 

 przegląd dokumentacji z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych 

sporządzonej przez innych członków zespołu badającego  

 udział w czynnościach związanych z rozpoznaniem ryzyka badania, w tym 

opracowaniem strategii i planu badania, doborem metod, procedur i prób do 

badania, analizą sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej, badaniem 

przestrzegania przepisów prawa 

 dbanie o zachowanie relacji z klientem 
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 współpraca z zagranicznymi audytorami jednostek dominujących wobec badanych 

klientów 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

 

 spełnienia wymaganych warunków do rozpoczęcia aplikacji na biegłego rewidenta 

 dyspozycyjności umożliwiającej odbycie aplikacji zgodnie z przepisami 

 znajomości języka angielskiego umożliwiającej analizę dokumentów  

i przygotowanie pism w tym języku 

 samodzielności w realizacji powierzonych zleceń i odpowiedzialności za ich 

wykonanie 

 zdolności analitycznych i umiejętności wyciągania wniosków w oparciu o dany stan 

faktyczny i ściśle określone kryteria oceny 

 rozumienia zasad sprawozdawczości finansowej  

 umiejętności współpracy w zespole 

 komunikatywności 

 bardzo dobrej znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel 

 

Oferujemy: 

 możliwość odbycia aplikacji na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
na biegłych rewidentów  

 udział w ciekawych i różnorodnych projektach dla znanych i renomowanych 
klientów 

 bliską współpracę z doświadczonymi biegłymi rewidentami, poznanie warsztatu 
pracy wysokiej klasy ekspertów oraz międzynarodowej metodologii audytu 

 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowej 
firmie 

 możliwość budowania marki własnej pod marką BDO 

 formę współpracy do uzgodnienia 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV podając w tytule wiadomości odpowiedni nr 

referencyjny na adres:  

Dział Personalny  

BDO Sp. z o. o. 

ul. Postępu 12  

02-676 Warszawa 

 rekrutacja@bdo.pl 

Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następujące klauzule: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez spółkę BDO 

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

mailto:rekrutacja@bdo.pl?subject=Pracuj.pl-%20asystent%20w%20sekcji%20P%C5%82ace%20i%20Kadry%20
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procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 

883). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania”.  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę BDO Sp. z o. o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 


