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Позиция: Счетоводител 
 
Искате ли да работите сред най-добрите специалисти в областта на счетоводните 
услуги в една от най-големите международни компании в света? Станете част от 
нашия екип, за да започне едно ново и различно професионално пътешествие за 
вас. 
 
Какво представлява ролята на счетоводител в нашата компания? 
 
•Участва в счетоводни ангажименти като предоставя техническа експертиза 
•Ефективно работи като член на екипа, споделя отговорността и осигурява 
подкрепа на старшите счетоводители и/или мениджърите във връзка с 
ангажиментите 
•Периодично информира старшите счетоводители и мениджърите за напредъка на 
проекта 
•Подпомага подготовката на срещи с екипите на ключови клиенти и участва в тези 
срещи 
•Асистира при изготвянето на доклади и планове, които ще бъдат предоставени на 
клиенти и трети страни 
•Прилага процедури за анализ на данните по отношение на ангажиментите 
•Разбира и следва работните политики и процедури 
•Въвежда счетоводни записи 
•Изготвя други нормативни доклади 

https://www.ey.com/bg_bg


•Поддържа актуални познанията си за промените в данъчните и счетоводните 
закони 
•Архивира ангажимента 
•Развива и поддържа продуктивни работни взаимоотношения с персонала на 
клиентите 
•Постоянно развива техническата си компетентност. 
•Постоянно развива личните си умения и компетенции. 
 
 
Изисквания за технически умения и компетенции: 
 
•Отлични комуникативни умения 
•Отлични компютърни умения 
•Отлично ниво на владеене на български и английски език 
•Опит в съответната сфера би било предимство 
•Умения за работа в мултифункционална и динамична среда 
•Умения за работа в кратки срокове 
•Силни аналитични умения 
•Силни организационни умения 
 
Ние търсим човек с добра теоретична подготовка, със силна 
мотивация и желание да се развива в една интересна, динамична и 
отговорна професия. 
 
Защо да изберете това предложение? 
 
•EY ще ви предложи международна среда, с много високи стандарти на работа и 
подкрепа 
•В компанията работят едни от най-доказаните професионалисти в сектора, с опит, 
от който вие може да се учите 
•Средата, която ще ви заобиколи ще бъде позитивна, приятелска и подкрепяща 
•Освен мотивиращо възнаграждение, EY предлага множество допълнителни 
придобивки, които вие сами може да изберете спрямо вашите нужди и лични 
интереси като допълнително здравно осигуряване, допълнителен отпуск, карта за 
спорт, подаръчни ваучери, карта за градски транспорт, допълнителен бонус при 
раждане на дете или сключване на брак, както и възстановяване на разходи за 
отдих, почивка или посещение на концерт/друго събитие 
•И не на последно място нашата компания ще инвестира във вашето 
допълнително обучение, сертификация или развитие на умение в зависимост от 
кариерния път, който сте избрали. 
 
 
При интерес, моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  
0884 533 366 Ивона Найденова  
e-mail: talent@bg.ey.com 
*Кандидатствайки за тази позиция, Вие се съгласявате с Декларацията за 

поверителност на EY България, която може да разгледате тук.   
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