
Можност за вработување: Ревизор

Грант Торнтон, grantthornton.mk, е дел од една од водечките организации во светот, Grant Thornton Internation-
al, составена од независни фирми кои обезбедуваат широк спектар на ревизорски, даночни и советодавни 
услуги. Доколку сте амбициозни, мотивирани, имате желба да стекнете знаење од искусни професионалци, 
доколку сакате да бидете дел од нашиот тим и да имате долгорочна кариера со можност за напредок, 
аплицирајте за позицијата Ревизор во нашата канцеларија во Скопје.

Улога во тимот:
• Учествување во извршување активности на проверка, ревизија и контрола
• Вршење на тестови и подготовка на работна документација
• Оценување на адекватност и ефикасност на системи на внатрешни контроли
• Учествување во подготовка на ревизорски извештаи
• Известување за забелешките од извршените активности и давање препораки
• Вршење надзор над помлади членови на тимот при извршувањето на задачите
• Уредно водење на документацијата во согласност со политиките на фирмата
• Комуникација со клиенти

Потребни квалификации и компетенции:
• Соодветно високо образование
• Претходно искуство во ревизија, сметководство и даноци
• Владеење на деловен англиски јазик, усно и писмено
• Одлично познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини
• Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
• Демонстрирање на цврста работна етика
• Способност за филтрирање информации и проценка на приоритети
• Способност за анализирање и давање препораки
• Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи информации
• 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 15.09.2021 година.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Напоменуваме дека ќе бидат контактирани само 
кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови. 
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