
Narva Vesi AS (reg-kood 10369373) on veevarustuse ja heitveepuhastuse ettevõte Narvas. 
Informatsiooni ettevõtte tegevuse kohta leiab kodulehelt https://www.narvavesi.ee/.

Narva Vesi AS kuulutab välja konkursi pearaamatupidaja – juhtiv finantsanalüütiku leidmiseks.

AS Narva Vesi pearaamatupidaja – juhtiv finantsanalüütiku tööülesanneteks on:

- Ettevõtte raamatupidamise töö korraldamine, juhtimine, kontrollimine, analüüsimine ja
hindamine  ning  pandud  ülesannete  õiguspärase,  kvaliteetse  ja  õigeaegse  täitmise
tagamine;

- Ettevõtte finantsosakonna töö juhtimine ja korraldamine;
- Ettevõtte finantsdistsipliini tagamine;
- Ettevõtte eelarve ja vajadusel lisaeelarve projekti koostamine;
- Finantsanalüüsi  teostamine  ettevõtte  struktuuriüksustes  ja  vajadusel  ettepanekute

esitamine  ümberkorralduste  tegemiseks  eesmärgiga  tagada  kvaliteetne  teenuste
osutamine ja majanduslik efektiivsus;

- Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine;
- Ettevõtte teenuste hinna muutmise ettepaneku koostamine Konkurentsiametile;
- Ettevõtte eelarvestrateegia koostamine;
- Ettevõtte põhitegevuse tulude ja kulude eelarve koostamine ja analüüsimine;
- Ettevõtte investeerimistegevuse eelarve koostamine;
- Ettevõtte uute investeerimisobjektide kohta tasuvusanalüüsi koostamine;
- Ettevõtte eelarve täitmise ja finantsseisundi analüüsimine;
- Ettevõtte välisrahastusega projektidele finantsplaani koostamine;
- Ettevõtte  välisrahastusega  projektide  rahavoogude  prognoosi  koostamine  ja

rahavoogude juhtimine.

Kandidaadilt pakutud töökohale ootame, et:

- Ta omab kõrgharidust majanduse või finantsarvestuse alal;
- Tal on minimaalselt 3 aastane finantsjuhi või pearaamatupidaja või nende asetäitjana

töötamise kogemus ettevõttes aastaaruande kohustusliku auditeerimise kohustusega;
- Tal on juhtimisoskuse kogemus ettevõttes enam kui 10 töötajaga;
- Ta orienteerub hästi raamatupidamist reguleerivate õigusaktide süsteemis;
- Ta on suuteline tagama raamatupidamisosakonna poolt  väljaantava dokumentatsiooni

vastavust õigusaktidele;
- Ta tunneb hästi asjaajamise aluseid;
- Tal on töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus;
- Ta on suuteline oma ülesandeid iseseisvalt täitma;
- Tal on hea pingetaluvus, otsustus- ja vastusvõime, korrektsus;
- Tal on töö tegemiseks vajalik eesti, vene ja inglise keele oskus.

Oma poolt pakume:

- Motiveerivat töötasu;
- Täienduskoolituse võimalusi;

https://www.narvavesi.ee/


- Töökoormusele vastavaid töötingimusi;
- Vastutusrikast tööd.

Töökoha asukoht: Kulgu 4, Narva, Ida-Virumaa
Tööaeg: täistööaeg esmaspäevast reedeni kella 8:00 kuni 17:00
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimiseks palun saata motivatsioonikiri ja eestikeelne CV, kus on muuhulgas märgitud
töötaja poolt soovitav töötasu suurus (bruto).

Eelmainitud dokumendid palun saata hiljemalt  02.12.2022 AS Narva Vesi e-posti  aadressile
info@narvavesi.ee või siis CV-online`i või CV keskuse vahendusel või Töötukassa kaudu.

Küsimuste korral palun võtta ühendust meie personalispetsialisti Lea Georgitsaga,
tel 5553 4122, personal@narvavesi.ee.

mailto:personal@narvavesi.ee

