
 

 

 

 
Специалист в отдел Финансов Контролинг 

 
 
Ако Вие имате: 

-  Завършен трети курс в специалност Икономика/Финанси  
-  Отлично владеене на английски език  
-  Отлични компютърни (MS office) и програмни умения (SQL) 
-  Аналитична мисъл, умения за боравене с исторически трендове, умения за писмени анализи   
-  Отлични комуникативни и организационни умения, инициативност и отговорно отношение към работа със 
срокове 
- Гъвкавост и позитивно отношение към промените 

 

 
 
И искате да:  

-  Работите с актуални,исторически и прогнозни данни за приходи, разходи, бизнес обеми, финансов 
показатели (Key Performance Indicators),както на ниво Цяла Банка, така и  по продукти и/или сегменти  
-  Изготвяте справки, отчети и анализи, свързани със системата за Управленско счетоводство на 

Райфайзенбанк 
-  Поддържате актуалността на вътрешно-банковата нормативна документация, свързани с работата на 
отдела 
- Участвате в процеса на бюджетиране и 
прогнозиране 
- Участвате в процеса на внедряване на 
проектното портфолио на Банката при 

необходимост от участие на отдел Финансов 
Контролинг 
-  Отговаряте за организацията на регулярни и 
нерегулярни срещи и комитети 
-  Участвате в процеса по подпомагане на бизнес-

звената в Банката в тяхната оперативна и 
проектна работа, оказвате съдействие  във 

връзка с  аналитичните им нужди 
-  Съдействате за гладко протичане на процесите, 
както на вътрешен и външен одит, така и на 
надзорен преглед 
 
 

 
При нас ще намерите: 
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България 
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива 
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията   
- Динамична и предизвикателна работа 
- Модерна офис среда 

- Допълнително здравно осигуряване 
- Застраховка Живот/ Злополука 
- Ваучери за храна 
- Спортна карта  
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти 
 
 

 
Споделете бъдещето си с нас! 
Изпратете Вашата автобиография като използвате следния линк. 
 Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. 
 

 
Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите 

финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона 
клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 
години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на 
своите служители.  

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/5e71072c80414cf192c8b0124d7e3829/

