
 

 

Cégcsoportunk, az ABT Treuhand 1980-ban kezdte meg működését Zürichben és immár több mint 

29 éve Magyarországon is jelen vagyunk. Várunk munkatársaink közé, ha szeretnél hazai vagy 

multinacionális cégeknél tanácsadással foglalkozni, miközben az ABT nagyszerű, összetartó 

csapatába tartozol! 

Szenior belső ellenőr 
  

Az ABT Kockázatmenedzsment üzletága az elmúlt tíz évben Magyarország egyik legnagyobb és 

legerősebb Risk & Compliance csapatává vált. Ügyfeleink és a ránk váró kihívások megegyeznek 

a négy nagy tanácsadó cég (Big4) hasonló profiljával, ugyanakkor 15 fős csapatunk megmaradt 

annak, ami alapításakor volt: szakmainak és emberközpontúnak.  

Most Kockázatmenedzsment csapatunkba keresünk talpraesett és tapasztalt szenior belső ellenőr 

kollégát.  

Ideális jelöltként akár egy, akár több szervezetben dolgozva már rendelkezel több éves belső 

ellenőrzési tapasztalatokkal, ehhez kapcsolódóan megfelelő belső ellenőrzési vagy gazdasági 

ismeretekkel, szeretsz új dolgokat tanulni és magabiztosan használod angol nyelvtudásodat. A 

specifikus munkatapasztalat megléte nagyon fontos, ugyanakkor szintén szükséges a nyitott 

hozzáállás és a tanácsadói munka szeretete. 

Milyen feladatok várnak rád? 

• Egyedi vizsgálati feladatok ellátása akár önállóan akár egy csapat részeként,  
• Belső ellenőrzési kockázatelemzés,  
• Korábbi belső ellenőrzési javaslatok nyomon követése, 
• Részvétel kapcsolódó területek (pl Compliance) munkájában. 

Várjuk jelentkezésedet, amennyiben 

• Felsőfokú tanulmányaidat gazdasági, jogi vagy informatikai szakon folytattad, 
• Rendelkezel legalább 5 év munkatapasztalattal belső ellenőrzési területen,  
• Stabil, aktív angol nyelvtudással rendelkezel, amelyet szívesen használsz napi 

feladataidban 

• Szívesen tanulsz és ismerkedsz meg új rendszerekkel, folyamatokkal s nem bánod, ha 
gyakran teljesen új kihívásokkal szembesülsz 

• Képes vagy önállóan dolgozni, magas fokú precizitással ellátni feladataidat. 
• Nemzetközi képesítések (pl CIA, CISA) megléte előny, de nem feltétel. 

Mit nyújt számodra az új munkakör? 

• Változatos munkát, kiváló lehetőséget hosszú távú kapcsolatok kiépítéséhez 

• Tanulási lehetőséget kollégáinktól, akik akár több mint húsz éves tapasztalattal 
rendelkeznek belső ellenőrzés, Compliance, adatbiztonság és IT audit területén, támogatást 
nemzetközi képesítések (CIA, CISA, CFE) megszerzéséhez, fenntartásához 

• Jó munkakörülményeket, közvetlen légkört 
• A próbaidő után home office lehetőséget 



• Hosszú távú munkalehetőséget magas presztízsű munkahelyen 

• Stabil, nemzetközi hátteret 

Kollégáink véleménye: https://youtu.be/duIUocHnf5A 

 

Amennyiben Te is ilyen munkahelyre vágysz, küldd el jelentkezésed hozzánk: 

palyazat@abt.hu email címre és kérjük, csatold az önéletrajzodat. 




