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Ние от „Български ВиК Холдинг“ вярваме, че хората са най-ценният ресурс в една 

компания. Те са един от най-важните фактори за постигане на високи резултати и 

успешен бизнес. Екипната работа е част от нашите ценности и корпоративна култура. 

 

БЪЛГАРСКИ ВиК ХОЛДИНГ ЕАД 

Обявява  

Свободно работно място за длъжността 

„Финансов анализатор“  

в отдел „Финансиране на дъщерни дружества и мониторинг“ към дирекция „Финанси“. 

Позицията е с Референтен N: BP/108 

 

Основни задачи и отговорности: 

• координира и управлява процесите по финансово-счетоводната отчетност между ВиК 

дружествата в групата и “Български ВиК холдинг” ЕАД; 

• извършва периодичен анализ финансовите данни от отчетите на ВиК дружествата в 

групата; 

• анализира и идентифицира проблеми, свързани с финансово-икономическата дейност на 

дъщерните дружества; 

• изготвя анализи на данните на база на предоставените финансово-счетоводни отчети на 

дружествата в групата; 

• контролира финансовата отчетност по отношение на отпусканите средства на ВиК 

дружествата в групата; 

• проследява целевото разходване на отпусканите средства на ВиК операторите в групата; 

• на база на предоставените данни, изпълнява текущите задачи качествено и в срок; 

• при необходимост формулира вътрешните финансови и счетоводни политики и 

процедури; 

• спазва утвърдените вътрешни правила и инструкции, регламентиращи здравословната и 

безопасна работа, за противопожарна безопасност и действия при аварийни ситуации; 

• спазва всички вътрешно-нормативни документи, регламентиращи финансовата дейност 

на дружеството; 

• в рамките на своята компетентност, изпълнява и други задачи свързани с дейността и 

целта в областта на своята дейност; 

• проявява инициативност и лоялност, не злоупотребява и пази доброто име на 

дружеството, като не разпространява поверителна информация от служебен характер; 
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Изисквания към кандидатите: 

 висше икономическо образование, степен магистър с направление в сферата на „Бизнес 

администрация, финанси, икономика, счетоводство, стопанско управление“; 

 минимум 3 години опит на сходна позиция; 

 познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната 

отчетност; 

 умения за анализиране, обобщаване и преценяване на информацията, с цел вземането 

на правилни и обосновани решения; 

 умения за организиране и приоритизиране на работните задачи; 

 отлични компютърни способности (MS Office); 

 много добри умения за работа с документооборот; 

 инициативност и проактивно отношение към работата; 

 умения за работа в екип. 

 

Месторабота:  гр. София, Европейски Търговски Център, бул. Цариградско шосе 115 Л 

 

Работно време:  08:30 – 17:00 часа 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуална 

автобиография на имейл адрес: recruitment@vikholding.bg  

Моля, в имейла, посочете референтния номер на позицията! 

Краен срок за кандидатстване:  30.06.2021 г. 

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати и те ще преминат на втори 

етап от процеса на подбор.  

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 

използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при 

строга конфиденциалност.  
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