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Tanácsadó - Visszaélés- és kockázatkezelési Szolgáltatások üzletág 

 
Rólunk 
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatainak, cégünk 
1989 óta nyújt szakmai szolgáltatásokat Magyarországon.  
Célunk egy jobban működő világ kialakítása – egy olyan környezeté, amelyben nő az üzleti világ iránti bizalom, 
fenntartható a növekedés, a tehetséggondozás valamennyi formája érvényesül, az együttműködéseket pedig valódi 
mélység jellemzi.  
Munkatársaink visszajelzései szerint befogadó munkakultúránknak, globális tapasztalatunknak és a minőséget 
szem előtt tartó megközelítésünknek köszönhetően az EY olyan munkahely, ahol nemcsak dolgozni jó, de a 
karrierépítésre is kiváló lehetőség nyílik. Arra törekszünk, hogy vállalati kultúránk világszerte bárhol példaként 
szolgáljon másoknak: egy olyan kultúra, amelyhez szívesen csatlakoznak és ragaszkodnak kimagasló képességű 
emberek, akiknek személyes fejlődése és kibontakozása hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleinknek egyre jobb 
szolgáltatást nyújthassunk.  

 
A területről 
A csalással kapcsolatos vizsgálatokkal és  jogügyletekkel foglalkozó szakembereink segítenek ügyfeleiknek a csalás, 
jogszabályi előírásoknak történő megfelelés és az üzleti jellegű jogviták komplex kérdéseinek kezelésében, melyek 
hátrányos módon érinthetik ügyfeleink törekvését a vállalati potenciál kiaknázására.  
E csapat tagjaként a csalásmegítélésével, nyomon követésével és megelőzésével kapcsolatos tudására 
támaszkodhat a kezelendő problémák felismerésében. 
 
Ügyfeleink között a KKV-któl a multinacionális cégekig számos iparág képviselője megtalálható, ezért a csapat 
tagjaként a csalás-megelőzési és –felderítési projektek széles spektrumán lesz alkalma dolgozni. A pozíció kiváló 
lehetőséget nyújt mind a kompetenciák, mind az üzleti szaktudás fejlesztésére.  Minden ügyfelünknek egyedi 
problémái vannak, ezért nem túlzás azt mondani, hogy soha nem fog két egyforma projekten dolgozni, a munka 
rendkívül változatos.  A sikeres jelentkező a kollégákkal és az ügyfeleink jogi képviselőivel, belső ellenőrzési és 
megfelelőségi szakembereivel együttműködve, kreatívan tudja alkalmazni szakmai tudását és készségeit a 
feladatok megoldása érdekében. 
 
Olyan kollégákat keresünk, akik maguk is tenni szeretnének egy sikeres és etikusan működő gazdaságért, 
valamint büszkeséggel tölti el őket, ha egy olyan helyen dolgozhatnak, ami valóban aktívan részt vállal a 
korrupció visszaszorításában. 

 
A munkatárs feladata lesz 
 

► Üzleti folyamatok felmérése és a folyamatokban rejlő kockázatok azonosítása,  
► Tesztek végzése különböző visszaélési sémák mentén,  
► Részvétel interjúk lefolytatásában, 
► A szenior és menedzser kollégák munkájának támogatása,  
► Részvétel jelentéskészítésben. 

 
Olyan motivált kollégát keresünk, aki: 

► Főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik 
► Pályakezdő, vagy 1-3 éves tapasztalattal rendelkezik a következő területeken: compliance, visszaélés-

megelőzés, visszaélés-felderítés, vezetői tanácsadás, könyvvizsgálat vagy belső ellenőrzés 
► Jó probléma-megoldó képességgel rendelkezik 
► Erős analitikus készséggel, valamint magabiztos számviteli tudással rendelkezik 
► Erős számítástechnikai tudással rendelkezik (Microsoft Word, Excel, Power Point). Adatbázis-kezelő 

programok ismerete előny (SQL, Microsoft Access, ACL) 
► Folyékonyan beszél angolul 
► Erős kommunikációs készséggel rendelkezik 
► Jól tud csapatban dolgozni  
► Precíz, és figyel a részletekre 
► Rugalmas és mobilis, képes akár rövid határidővel is vidéki vagy külföldi helyszínen munkavégzésre.  
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Amit kínálunk 
► A világ egyik legnagyobb professzionális szolgáltató csapatának tagja lehetsz  
► Fiatalos, lendületes munkakörnyezet 
► Kihívásokkal teli, változatos munkakör 
► Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőség  
► Versenyképes fizetés és személyre szabott juttatások 

 

 
 Jelentkezéshez kattints ide. 

https://tas-ey.taleo.net/careersection/gcam01/jobdetail.ftl?&lang=en&job=BUD00034

