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PwC е една од најголемите светски мултидисциплинарни организации 

кои нудат професионални услуги веќе 150 години наназад.  

Повикувајќи се на знаењето и вештините на преку 195,000 вработени 

во 157 земји, ние им помагаме на нашите клиенти во решавањето на 

комплексни деловни проблеми, како и во усовршувањето на нивните 

можности да креираат вредности, да се справат со ризиците и да ја 

подобрат својата изведба.  

Во потрага сте по одлични можности кои ги нуди професионална 
компанија како PwC? За професионалци кои се посветени  на својата 
кариера. Јасно е што нè прави толку посебни! Нашата структура,  
пристапот до најновата технологија, најдобрите услови за тренинзи 
како и извонредните можности за напредок. 

Што бараме:  

1. Практиканти во одделот за ревизорски услуги 
(7 позиции) - реф. бр. 8316BR 

• апсолвенти или дипломци на следните факултети: Економски, 
Машински, Електротехника и информациски технологии, Институт 
за математика при ПМФ; 

• без претходно работно искуство. 
 
 

 

                                                                                                                  Дополнителни барања: 
 

• течен македонски јазик и одлично познавање на англиски јазик; 
• способност за тимска работа; 
• познавање од работа со компјутери; 
• амбициозна личност со способност да работи во различна и 

динамична работна околина; 
• флексибилност и желба за патување во регионот и пошироко. 

 

Што нудиме: 
 

• комплетна програма за прилагодување и вовед во работата; 
• утврден систем на „пријател“ и „ментор“ за нововработените; 
• програма за постојан личен и професионален развој; 
• динамична и атрактивна работна околина; 
• комплетна програма за бенефиции на вработените; 
• интернационални ангажмани и можности за работа во други 

канцеларии на PwC. 

Доколку сте 

заинтересирани,  

Ве молиме аплицирајте 

најдоцна до  

31 мај 2016. Линк за 

аплицирање ќе најдете на 

нашата веб-страна 

(www.pwc.com/mk), во делот 

Careers (во Intern and 

Graduate job секцијата 

побарајте го референтниот број 

на позицијата). 

 
* Само комплетираните апликации 

ќе бидат земени во предвид, затоа 

ве молиме пополнете ги сите 

прашања при аплицирањето, како и 

задолжителните он-лајн тестови. 

 

** Апликациите испратени по 

пошта, или на нашата е-mail  

адреса нема да бидат земени 

 во предвид. 

 
Посетете ја нашата фејсбук страница 

PwC Macedonia 

www.facebook.com/PwCMacedonia 

http://www.pwc.com/mk
http://www.facebook.com/pages/PricewaterhouseCoopers_Croatia/104463519586471#!/pages/PricewaterhouseCoopers-Macedonia/162067727141040?sk=wall&filter=2

