Kui Sa soovid kasvada, on see just Sinu võimalus!
Varahaldusettevõte Avaron ootab oma Tallinna meeskonda

NOOREM-RAAMATUPIDAJAT
Meie meeskonnaga liitudes arened Sa tormiliselt just kolmes valdkonnas:
a) Raamatupidamine: Sa õpid selgeks raamatupidamise ja aruandluse
koostamise, aitad ette valmistada aastaaruandeid ja osaled aktiivselt
ettevõtete auditiprotsessis
b) Riskikontroll: Sa aitad koostada raporteid fondide ja ettevõtete
riskilimiitide täitmise kohta
c) Investeerimine: Sa küll ise ei osale investeerimisprotsessis, kuid meie
juures saad jälgida investeerimist lähemalt ja õpid, kuidas kajastatakse
raamatupidamises ja aastaaruannetes väärtpabereid ja investeeringuid
Sul saab olema isiklik mentor, kes aitab Sul Avaroni sisse elada ning hoolitseb,
et saaksid vajalikud raamatupidamise ja finantsteenuste äri koolitused meie
valdkonna mõistmiseks. Avaronis on meie eesmärk, et töötajad pidevalt areneks
ja õpiks. Seetõttu oleme loonud majasisesed koolitusprogrammid.
Ärkveloleku ajast veedad suure osa oma töökaaslastega. Seega, on oluline, kui
inspireerivad, sõbralikud ja toetavad nad on. Meilt leiad 20 ägedat kolleegi, kes
on oma valdkonna fännid ja kirglikult arendavad igapäevaselt oma valdkonda.
Teeme palju tööd, aga veedame ka lahedalt aega ühisüritustel, eesmärgiga
saada koos meeskonnana uusi kogemusi. Samuti väärtustame tervist ja
sportimist, mida Avaron ka rahaliselt toetab. Puhkamiseks ning aja
mahavõtmiseks anname Sulle viis nädalat tasustatud puhkust aastas. Sinu
kuupalk on 1600-2300 eurot kuus, sõltuvalt Sinu varasemast kogemusest.
Mida Sinult ootame? Soovi ja eesmärki areneda väga heaks raamatupidajaks.
Sul võiks olla majandus-, finants- või ärialane kõrgharidus ning varasem
kokkupuude raamatupidamisega. Armastad numbreid ja oled täpne, oskad
töötada Exceliga. Hea inglise keele oskus on vajalik, sest osa tööst toimub inglise
keeles.
Kui eelnev jutt Sind kõnetas, saada meile oma CV aadressile cv@avaron.com.
Kandideeri kohe, et saaksid võimalusel meiega juba detsembris-jaanuaris
liituda. Kui Sul on mõned projektid-plaanid veel pooleli, saad alguses toimetada
osalise koormusega. Tagasiside Sinu CV-le anname kahe päeva jooksul.
Lisainfot Avaroni kohta leiad www.avaron.com. Varahaldusettevõte Avaron
investeerib rahvusvaheliste professionaalsete investorite ja Eesti eraisikute
finantsvarasid kahel ärisuunal: areneva Euroopa regiooni börsifirmadesse
investeerivad aktsiafondid ja finantsvara tervikjuhtimine läbi Avaroni
Privaatportfelli Fondi. Investorid on meie hallata usaldanud üle 350 miljoni euro
oma vara. Ettevõttes töötab 21 oma ala spetsialisti ja me järgime vastutustundliku
investeerimise põhimõtteid.

Soovid rohkem teada? Küsimuste korral palun kirjuta meile aadressil cv@avaron.com.

