
 
 
 

 

 

CONTABIL / AUDITOR (nivel junior) 
 
 
Candidatul ideal 
o Dorința de a deveni un profesionist  
o Spirit de echipă, tenacitate, corectitudine, entuziasm 
o Bune aptitudini de comunicare, atitudine principială în relațiile cu oamenii 
o Dorința de a învață si de a înțelege noutățile apărute in legislația specifică 
o Student ultimul an/Absolvent studii superioare de profil 
o Cunoștințe solide de contabilitate si legislație in domeniu 
o Abilitate in comunicare, de lucru in echipă si de respectare a termenelor limită 
o Buna cunoaștere a limbii române pentru corespondenta scrisă cu clienții 
o Cunoștințe avansate de operare a diverselor softuri utilizate in domeniu (ex. pachetul MS Office) 
o Prezintă un avantaj cunoașterea limbii engleze 

 
 

Descrierea jobului 
Contabil: 
o Gestionarea unui portofoliu de clienți, sub îndrumarea unui superior 
o Înregistrarea corectă (conform cu principiile si reglementările contabile si fiscale aplicabile) a tuturor operațiunilor 

financiar-contabile ale unei sau mai multor firme-client 
o Întreține relația cu clienții, asigurând un climat de încredere si parteneriat 
o Participa la întocmirea balanțelor, bilanțurilor, contului de profit si pierdere, notelor explicative, cash-flow-uri (lei si 

valuta) 
o Participă la analiza situațiilor financiare ale clienților, si la consultantă financiar-fiscala 
o Colaborarea cu departamentul de noutăți legislative al firmei 
o Colaborarea sau participarea in cadrul echipei de audit 
Auditor: 
o Participă la misiunile de audit 
o Colaborează strâns cu echipa de noutăți legislative si trebuie sa aibă minime cunoștințe de audit 

 
 

Beneficii: 
o Mediu de lucru plăcut si profesionist într-o locație centrala, zona rezidențială si liniștită 
o Colegi tineri, profesioniști si ambițioși 
o Cursuri specializate plătite de firma 
o Tichete de masă 
o Prime specifice sărbătorilor 
o Salariu motivant, corespunzător pregătirii si experienței, cu posibilități de creștere 

 
 

Descrierea firmei: 
3B EXPERT AUDIT (www.auditor.ro) 
Suntem o firma boutique care oferă servicii complete de contabilitate, audit si consultanta fiscala înființată in 1998. 
Membru exclusiv in Romania al Russell Bedford International (RBI) din  2008– o rețea globala de firme independente de 
servicii profesionale (www.russellbedford.com). 
 
Russel Bedford International (RBI)- Rețea internațională de firme independente de audit, contabilitate si consultanta fiscala, 
financiara si juridica, are un număr de peste 100 de firme membre, cu mai mult de 300 birouri in peste 100 tari. 
 
Russell Bedford International este membru al IFAC Forum of Firms (FOF), asociație a rețelelor internaționale de firme de 
audit. 
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www.auditor.ro 
www.russellbedford.com  
www.facebook.com/3bexpertaudit  
 
 

   


