Armas tulevane kolleeg! Olen tänulik, et võtad aja, et lähemalt tutvuda meie raamatupidajafinantsspetsialisti ametikohaga. Sul saab olema meie juures põnev ja isiklikku arengut täis
teekond, millele kunagi tulevikus tagasi vaatad – põnev töö, kiire isiklik areng ja lahedad
kolleegid. Avaronis õpid Sa eelkõige järgmist:
1) Raamatupidamine: Sinu hallata jääb kuue firma raamatupidamine ja aruannete
esitamine. Arengut toob Su ellu eelkõige finantsettevõtete raamatupidamine ja
aruandluse koostamine. Kui tunned end oma ametis juba kindlamalt, saad
raamatupidamisvaldkonda ja süsteeme ise edasi arendada. Raamatupidamine on meil
korraldatud Directos.
2) Aastaaruande koostamine: kui Sa veel ei ole ise aastaaruandeid koostanud, õpid ära
nende koostamise. Sinu vedada jääb kuue firma ja kahe investeerimisfondi aastaaruande
koostamine.
3) Audit: Sa osaled aktiivselt auditiprotsessis. Kui oled kogenum, võtad ka üle kogu protsessi
juhtimise, et koostöös välise audiitoriga viia läbi viie firma ja kahe investeerimisfondi
audit.
4) Siseaudit: Sa osaled siseauditi protsessis, et toetada välist koostööpartnerit meie
äriprotsesside siseauditis.
5) Finantsspetsialisti roll: Sa analüüsid ja koostad raportid meie fondide ja ettevõtete
riskiparameetrite täitmise kohta. See töölõik on eelkõige Excelis andmeanalüüs. Tulevikus
saad seda valdkonda ka edasi arendada.
6) Inglise keel: Sa õpid selgeks investeerimise valdkonna inglisekeelse sõnavara.
7) Lepinguhaldus: Sinu hallata on töölepingud ja ettevõtte üldlepingud. Lepinguid aitab Sul
ette valmistada meie majasisene jurist.
8) Administratiivvaldkond: Sa kuulud Avaroni administratiivmeeskonda, kus töötab kokku
viis spetsialisti. Sul on võimalik võtta ka vastutust muudes ettevõtte
administratiivvaldkonda puudutavate teemade lahendamisel, näiteks värbamise,
taustakontrollide tegemise või andmeanalüüsiga seotud töölõigud.
Huvitav. Arendav. Mitmekülgne. Inspireeriv. Sinu tööst 70% saab olema otseselt
raamatupidamise, aastaaruannete koostamise ja auditeerimisega seotud ülesanded, 20% tööst
moodustab finantsanalüüs ja raporteerimine ja 10% lepinguhaldus ning administratiivvaldkonnaga seotud teemad.
Mis Sind Avaronis ootab? Peale põneva töö eelkõige 20 ägedat, sõbralikku ja inspireerivat
kolleegi. Sul saab olema isiklik mentor, kes aitab Sul Avaroni sisse elada ning hoolitseb, et
saaksid vajalikud raamatupidamise ja finantsteenuste äri koolitused meie valdkonna
mõistmiseks. Meie eesmärk on, et töötajad pidevalt areneks ja õpiks. Seetõttu oleme loonud
majasisesed koolitusprogrammid. Samuti väärtustame tervist ja sporti, mida Avaron ka rahaliselt
toetab. Isikliku elu ja tööelu tasakaal on ka meile oluline, seetõttu on Sul viis nädalat tasustatud
puhkust aastas, võimalus töötada osaliselt ka kodus ja võimalus töötada osalise ajaga. Teeme
palju ja kirglikult tööd, aga veedame ka lahedalt aega ühisüritustel, eesmärgiga saada koos
meeskonnana uusi kogemusi. Sinu kuupalk on 2000-3000 eurot kuus, sõltuvalt Sinu varasemast
kogemusest ja pagasist, mis kaasa tood. Heade töötulemuste korral võib lisanduda boonus.
Mida me Sinult ootame? Kui eelnev Sind kõnetas, kandideeri! Selleks, et edukalt meie juures
hakkama saada, võiks Sul olla vähemalt aasta töökogemust raamatupidajana. Sa peaksid
armastama ja hästi haarama numbreid. Oskus Exceliga tööd teha ja varasem kokkupuude
Directoga tuleb kasuks. Hea kirjalik inglise keele oskus on oluline, sest Sa suhtled e-posti teel
äripartneritega. Kõige olulisem aga on, et Sa oled seadnud endale eesmärgiks areneda väga
heaks raamatupidajaks. Meie aitame Sind Su teekonnal.
Kuidas kandideerida? Saada palun oma CV aadressile cv@avaron.com. Vastame kõigile
saadetud e-postidele kahe päeva jooksul. Sobivuse korral kutsume Sind nädala jooksul meie
kontorisse raamatupidamistesti tegema. Sellele järgneb online-intervjuu, kus täpsemalt
selgitame töö rolle ning tutvustame Avaroni. Tööpakkumine kehtib, kuni leiame sobiva
kandidaadi ehk kuniks leiad selle dokumendi meie kodulehelt. Ideaalis võiksid Sa meie
meeskonnaga liituda juba detsembris-jaanuaris. Kui Sul tekib küsimusi, kirjuta julgelt
cv@avaron.com.
Millega me tegeleme? Me investeerime rahvusvaheliste professionaalsete investorite ja Eesti
investorite 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. Meie võimalus maailma
muuta ja jätta oma positiivne jalajälg on eelkõige läbi vastutustundliku investeerimise. Oleme
Eestis ja Ida-Euroopas selle valdkonna eestvedajad.

