
 
 

 

Аудиторська та консалтингова компанія 

 

PwC (PricewaterhouseCoopers) Україна 

 
пропонує безліч можливостей для професійного та особистісного розвитку 

студентів: 

 Відкрита лекція на тему "Як залишатися конкурентоспроможним на 

ринку праці у світі, де автоматизація і роботизація все активніше 

замінюють людську працю?" від експертів у сфері аудиту PwC 

(PricewaterhouseCoopers) Україна. Участь безкоштовна. Реєстрація обов'язкова -

 http://bit.ly/PwC_Club_Audit. Дедлайн: 13 квітня. 

 Можливість виграти iPad, вивчаючи МСФЗ! Більше інформації 

на pwc.com/ua/IFRStournament. Дедлайн: 18 квітня. 

  Старт кар'єри у відділі аудиту PwC уже цього літа. Реєстрація на 

вакансію вже стартувала. Перший робочий день: 1 липня 2019 року. Вимоги до 

кандидатів та переваги для співробітників шукай тут: http://bit.ly/Audit_Intern. 

  Усі вакансії для студентів: http://bit.ly/Entry_Level_Vacancies. 

 

Ще більше можливостей для молоді на сайті pwc.com/ua/careers та у 

соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram. 

 

Команда PwC Україна 

PwC | Recruitment & Employer Branding 

Office: +380 44 354 04 04 | Mobile: +380 50 444 12 50 

Email: olha.maksymets@pwc.com 

LLC AF "PricewaterhouseCoopers (Audit)" 

Eurasia Business Center, 10th floor, 75 Zhylyanska Street, Kyiv 

http://www.pwc.com/ua 

pwc.com/ua/beagamechanger 
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PwC в Україні
Більше 400 співробітників

Більше 25 років на ринку України

Офіси у Києві, Львові та Дніпрі

PwC (PricewaterhouseCoopers) у світі
250 000 фахівців в 158 країнах світу

Дохід у 2018 році $41.3 млрд 

Серед клієнтів PwC 86% компанії зі списку Fortune Global 500 

Кращий* роботодавець 
 *6-е місце у рейтингу Universum (2018)

Стань частиною глобальної команди

Обери свій шлях

Внутрішні 
відділи

Відділ 
аудиту

Консультаційні 
послуги

Послуги в сфері 
оподаткування

Юридичні
послуги

Готовий?

Ми організовуємо безкоштовні змагання і тренінги для студентів та випускників.
Бери участь і ти зможеш стати частиною PwС поза конкурсом.

Пізнай PwC зсередини

BRAIN 
WORKOUT

PwC Club ExceLoveIFRS 
Tournament

Чому PwC?
Навчання у фахівців

Оплата отримання 
кваліфікації ACCA/CFA

Можливість росту від інтерна 
до партнера компанії

Робота в командах

Відрядження за кордон

Корпоративна соціальна 
відповідальність

Гнучкий графік роботи

Страхування 

Англійська в офісі

Дрес-код тільки для 
ділових зустрічей

Корпоративні вечірки 
щомісяця

Йога в офісі

Фруктові дні

Слідкуй за нами:
PwC Ukraine Careers pwc_ukraine PwC Ukraine Careers

Реєструйся на pwc.com/ua/careers


