
СТАЖАНТ ОДИТОР 
 

  

 

АФА е най-голямата консултантска и одиторска фирма с българско участие, създадена 

през 1991 г. Предоставя услуги в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес 

консултирането, счетоводството, обработката на работни заплати и администриране на 

персонала, данъчните услуги и специализирани обучения. Екипът на АФА се състои от над 

100 професионалисти в различни професионални направления, много от които с 

дългогодишен опит в бизнес консултирането. АФА е символ на високо качество и 

професионализъм към клиентите, професионалната общност и държавните институции. 

Ние вярваме, че нашите амбициозни планове, цели и идеи могат да бъдат постигнати чрез 

привличане на талантливи млади специалисти, които носят със себе си ентусиазъм, 

упоритост и решимост. Ние сме добри в това, което правим, защото за нас е приоритет да 

влагаме в обучението, професионалното развитие и удовлетвореност на екипа си.

Изберете правилното място за вашата одиторска кариера! 

 Каква е работата на одиторите? 

Целта на независимия финансов одит е да даде възможност на одитора да изрази мнение 

дали финансовият отчет е изготвен във всички аспекти на същественост в съответствие с 

определената рамка за финансова отчетност. За целта одиторите извършват редица 

специфични процедури, регламентирани в Международни одиторски стандарти.  

Одиторите извършват и други видове ангажименти като: прегледи на финансови отчети,  

извършване на договорени процедури относно финансова информация, ангажименти за 

компилиране на финансова информация и пр. 

 

 

http://www.afa.bg/


Под ръководството и с подкрепата на опитни одитори Вие ще 

участвате в: 

- одити и прегледи на финансови отчети на български и чуждестранни компании от 

различни отрасли; 

- изпълнението на конкретни одиторски процедури, определени на база спецификата и 

рисковете на конкретния ангажимент; 

- диагностични финансови прегледи и експертизи по консултантски проекти; 

- разработване на материали за провеждане на обучения в областта на българското 

счетоводно законодателство, МСФО, одиторски стандарти и пр.; 

- инвентаризации на дълготрайни материални активи и материални запаси и др. 

 

Ние поемаме ангажимент да ви предоставим: 

- интензивна програма на обучение от септември 2017 г.; 

- ментор, който ще ви помогне да се интегрирате, да развивате способностите и знанията 

си и ще ви разяснява конкретните стъпки при изпълнението на одиторските процедури. 

 

 

 

Профил на успешния кандидат: 

- Вие сте икономическа специалност  / Счетоводство, Финанси, Икономика, Стопанско 

управление, Финансов контрол към икономическите университети и/или Стопански 

факултет на Софийски университет/; 

- Имате интерес и желание за кариера в одита; 

- Владеете отлично писмен и говорим английски език; 

- Имате добра компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

- Придобили сте добри познания по счетоводство и данъчно законодателство; 

- Професионален опит в областта на счетоводството и/или одита са предимство. 

Притежавате: 

-  аналитично мислене; 

- добра комуникативност; 

- способност за ефективна работа в екип; 

- проактивност и умения за приоритизиране на задачите; 

- умения за работа с големи обеми данни и синтезиране на информацията от тях; 

- организираност, внимание към детайлите и ориентираност към постигане на резултати; 

- почтеност, зрялост, надеждност, позитивно отношение, готовност за поемане на 

отговорност и ентусиазъм при изпълнение на задачите; 

- мотивация за професионално израстване и желание за развитие на професионални 

компетенции; 

- обичате да пътувате. 

Условия на работа:  

-       пълен работен ден и трудов договор с осигуряване на реално договорения брутен доход; 

- стимулиращо възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и обвързано 

с индивидуалното представяне; 

- възможност за обучение и получаване на сертификати по  АССА, CFA, CIA, CIMA; 

- отлична локация на работното място; 

- работа в екип от съмишленици, които заедно постигат всички цели; 

- участие в интересни проекти; 

- възможност за професионално развитие в динамична и развиваща се бизнес среда; 

- регулярни обучения; 

- консултации със специалисти от други отдели във фирмата при възникнали казуси в 

процеса на одиторската работа и други. 

 

Ако проявявате желание да кандидатствате за обявената позиция, моля изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на jobs@afa.bg. 

Всички кандидатури и личните данни на кандидатите ще бъдат разглеждани и обработвани при строга конфиденциалност.  

Ще се свържем само с кандидати, които отговарят на посочените изисквания. Одобрените по документи кандидати преминават  през  тестове за езикови  и 

професионални  способности и интервю. 

mailto:jobs@afa.bg

