
Можност за вработување: Финансиски аналитичар

Грант Торнтон, grantthornton.mk, е една од водечките организации во светот составена од независни фирми 
кои обезбедуваат ревизорски, даночни и советодавни услуги, кои им помагаат на динамичните организации да 
го поттикнат растот преку широк спектар на професионални услуги. За нашата канцеларија во Скопје, потребни 
ни се енергични и проактивни лица и доколку сакате да бидете дел од нашиот тим и да имате долгорочна 
кариера со можност за просперитет, аплицирајте за позицијата Финансиски аналитичар.

Улога во тимот:
•  Изготвување на финансиски анализи, финансиски модели и сценарија
•  Discounted Cash Flow (DCF) анализи
•  Подготовка на бизнис планови и физибилити студии
•  Спроведување на пазарни и останати истражувања
•  Советување околку на вредноста на капиталoт и изработка на проценки
•  Изработка на длабински анализи
•  Советување околку купопродажба на компании
•  Изработка на проекти од областа на реорганизација, реструктурирање и ликвидација на компании
•  Изработка на проекти поврзани со останатите услуги на компанијата.

Потребни квалификации и компетенции:
•  5 години корпоративно искуство во професионална средина 
•  CFA level 1, 2, 3;  
•  Владеење на деловен англиски јазик, усно и писмено
•  Одлично познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини 
•  Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
•  Вештини за управување со стрес
•  Демонстрирање на цврста работна етика
•  Способност за филтрирање информации и проценка на приоритети
•  Способност за развој и одржување на добри работни односи
•  Способност за размислување однапред и предвидување на потребите пред да настанат
•  Способност за анализирање и давање препораки
•  Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или осетливи работи
•  Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

Доколку сакате да ја преземете одговорноста за развојот на вашата професионална кариера во една од 
најголемите глобални организации, Ве молиме да ја испратите вашата кратка биографија со фотографија на 
Careers@mk.gt.com најдоцна до 28 февруари 2021 година.

Напоменуваме дека ке бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови.          
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