
 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

 

Брейн Сторм Консулт е сред най-добрите 10 водещи фирми за професионални услуги в България, с 
над 21 години опит в осигуряването на индивидуални решения за своите клиенти. 

Брейн Сторм Консулт предлага затворен кръг от услуги, започвайки от бизнес, правни, финансови 
и данъчни консултации, преминавайки през управление на бизнеса, счетоводството и одита, и 
завършвайки с финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL.  

Екипът от над 70 специалисти е в постоянен процес на професионално развитие, което гарантира 
високо ниво на експертни знания и опит. Референция за работата и постигнатите резултати са 
хилядите доволни клиенти - международни и български компании, които разчитат на 
професионални консултации и услуги. 

Във връзка с разширяване на дейността, компанията търси да наеме мотивиран кандидат за 
позицията „Главен счетоводител“. 

Месторабота: град София 

ИЗИСКВАНИЯ: 

- Завършено икономическо образование; 

- Опит като главен счетоводител - минимум 5 години; 

- Много добро познаване на Националните и Международните счетоводни стандарти; 

- Много добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство - НСФОМСП и 
МСФО; 

- Владеене на писмен и устен английски език – предимство; 

- Добро ниво на компютърна грамотност; 

- Желание за професионално развитие в сферата на счетоводството; 

- Готовност за поемане на отговорност и инициативност; 

- Етика, морал и умения за работа в екип. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

- Организира и осъществява контрол над счетоводната дейност в съответствие с корпоративната 
политика и стандарти на компанията; 



- Контролира и анализира финансово-счетоводната документация съобразно изискванията на 
Националните и Международните счетоводни стандарти; 

- Следи и прилага промените в нормативната база; 

- Ръководи счетоводното приключване в съответствие с действащото законодателство, обобщава 
резултатите; 

- Анализира финансово-счетоводна информация. 

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: 

- Мотивиращо възнаграждение; 

- Благоприятни условия за работа; 

-  Възможности за повишение и реализация; 

-  Самостоятелност при планиране и извършване на задачите; 

- Обучения и семинари. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

- CV, снимка; 

- Препоръки от предишни работодатели /по възможност/. 

Първоначалният подбор е по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. 

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура.  

Брейн Сторм Консулт е администратор на лични данни. С изпращането на Вашите 

документи, необходими за разглеждане на Вашата кандидатура, Вие давате своето 

съгласие те да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от посочения администратор 

на лични данни, с оглед кандидатстването Ви за обявената работна позиция. Брейн 

Сторм Консулт се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица. 

Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, ще бъдат унищожавани след 

приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на 

успешния(те) кандидат(и), с които Брейн Сторм Консулт  сключи договор, ще бъдат 

съхранявани в трудовото досие за целите на трудовото правоотношение и при условия, 

допълнително указани от Брейн Сторм Консулт. Ако искате да получите допълнително 

информация за дейностите по обработването им, съгласно ЗЗЛД и регламент (ЕС) 

2016/679 , от страна на Брейн Сторм Консулт, както и за Вашите права и начина, по 

който можете да ги упражнявате, моля посетете профила на компанията. 

 


