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Jurists/-e
Par mums
SIA “Nexia Audit Advice” ir starptautiski atzīta auditorfirma, kura Latvijā pārstāv vienu no lielākajiem neatkarīgo
audita un konsultāciju firmu tīkliem visā pasaulē - Nexia International. SIA “Nexia Audit Advice” sniedz pilnu audita
un biznesa konsultāciju pakalpojumu klāstu plašam klientu lokam gan no valsts, gan no privātajiem biznesa
sektoriem.

Darba pienākumi
līgumu sagatavošana, izvērtēšana, labošana un izpildes kontrole;
visa veida juridisku dokumentu analīze, izpēte un atzinumu sagatavošana;
normatīvo aktu (ieskaitot finanšu un nodokļu jomu) analīze, iekšējo normatīvo aktu un citu iekšējo dokumentu
projektu izstrāde;
atbalsta sniegšana uzņēmumam atbilstības nodrošināšanas procedūru izstrādē un ieviešanā;
noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas un sankciju iekšējās kontroles
sistēmas uzturēšana;
uzņēmuma darbības organizēšana, pārraudzība un kontrolē personas datu aizsardzības jomā;
klientu juridiskās izpētes veikšana (Legal Due Diligence);
dokumentācijas sagatavošana M&A darījumos;
piedāvājumu un tiem nepieciešamās informācijas sagatavošana;
juridisko zināšanu piemērošana uzņēmuma praktiskajās situācijās;
uzņēmuma interēšu pārstāvēšana valsts un pašvaldību iestādēs, komunikācija ar klientiem, valsts iestādēm un
trešajām personām;
sadarbība ar citām firmas struktūrvienībām (audita, biznesa konsultāciju, vērtēšanas), atbilžu sagatavošana uz
pieprasījumiem;
konsultāciju sniegšana klientiem un uzņēmuma darbiniekiem realizējamo projektu ietvaros.

Mēs piedāvājam
stabilu darbu starptautiskās grupas uzņēmumā;
profesionālo attīstību un uz darba sasniegumu balstītu karjeras izaugsmi;
profesionālo apmācību un kvalifikācijas celšanu;
izaugsmes un karjeras iespējas;
konkurētspējīgo atalgojumu atkarībā no Jūsu kvalifikācijas;
veselības apdrošināšanu.

Prasības kandidātiem
augstākā juridiskā izglītība;
vismaz piecu gadu darba pieredze juridiskajā darbā (pieredze konsaltingā ir obligāta);
darba pieredze projektu izpildē (ieteicams auditorfirmās, konsultantu un juridiskajos birojos);
ļoti labas zināšanas komerctiesībās, civiltiesībās, darba tiesībās, finanšu, nodokļu, AML un GDPR jomās,
praktiska pieredze juridisku tekstu rakstīšanā;
tiesu prakses pārzināšana;
ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
spēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes un risināt
problēmsituācijas.
Piesakieties vakancei, sūtot savu CV un motivācijas vēstuli.
Atlasītie kandidāti tiks aicināti uz pārrunām.

