
 

 

 

 

Специалист в отдел Счетоводство, сектор Регулаторна отчетност  
 

 

Ако Вие: 
- Имате интереси в областта на Международните стандарти за финансово отчитане и европейската 
регулаторна рамка за надзор на кредитните институции 
- Имате желание за активно участие в проекти, свързани с въвеждането на промени в регулаторната 
рамка и практическото приложение на Международните стандарти за финансово отчитане 
- Сте ентусиазирани за креативно участие в създаването и имплементирането на нови софтуерни 
решения   

- Сте любопитни какви са данните, необходими да се дефинират и анализират за прилагането на 
регулаторната рамка и Международните стандарти за финансово отчитане 
- Искате  да усъвършенствате компютърните си умения, вкл. PL SQL + MS Access 

- Умеете да работите в екип  
- Притежавате висока ангажираност и положително мислене 
- Притежавате аналитично мислене и внимание към детайла 
- Сте любознателни и имате желание за усъвършенстване и развитие 

- Обичате предизвикателствата и динамиката 
 

 
 
И искате: 
- Динамична и интересна работа в област, 
свързана с най-актуалните регулации на 

банковия пазар 
- Разнообразни и предизвикателни работни 
задачи 
 

 
 
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/589fcaa4c4e64951996fe0c8cfa5af4c/

