
 

 

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 osób na 

stanowisko: 

 

SENIOR W DZIALE REWIZJI FINANSOWEJ 

Nr ref.: SE/DRF/WAW 

Do Twoich zadań będzie należało: 

 realizowanie istotnych etapów badania sprawozdania finansowego 

 planowanie i organizowanie prac zespołu 

 wspieranie mniej doświadczonych osób z zespołu w realizacji zadań merytorycznych 

 koordynowanie zespołu projektowego/ zlecenia dla różnych branż  

 budowanie relacji z Klientem w trakcie realizowanego badania 

 rozwijanie wiedzy i umiejętności merytorycznych 

Czego od Ciebie oczekujemy: 

 2 letniego doświadczenia w dziale audytu na podobnym stanowisku ( mile widziane 

doświadczenie w międzynarodowej korporacji audytorskiej)  

 wyższego wykształcenia (finanse, rachunkowość, ekonomia) 

 znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości w praktyce 
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 znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację  

 umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych 

 umiejętności pracy pod presją czasu 

 wysokiej kultury osobistej 

 gotowości do wyjazdów służbowych 

 zaawansowanej znajomości pakietu Ms Office  

Oferujemy: 

 rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku 

 uczestnictwo w różnorodnych projektach dla znanych i renomowanych Klientów 

 jasną i spójną ścieżkę kariery 

 dobre warunki zatrudnienia 

 ukierunkowany program szkoleń zawodowych, w tym e-learningowych 

 wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji Biegłego Rewidenta 

 pakiet medyczny 

 wsparcie aktywności fizycznej (MultiSport, sekcje sportowe) 

 spotkania integracyjne 

 

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 

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.” 
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