
Koetko jokaisen päivän mahdollisuudeksi kehittyä ja mennä eteenpäin? Nautitko, kun löydät 
monimutkaisuudesta selkeitä ratkaisuja? Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? 
 
Voit olla yksi meistä. 
 
KPMG on globaali ja samalla vahvasti paikallinen asiantuntijaorganisaatio. Suomessa meitä KPMG:läisiä on jo 
yli 1000 ja toimimme 23 eri paikkakunnalla. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastus-, vero-, laki- ja 
neuvontapalveluita. Tilintarkastuspalveluissamme työskentelee tällä hetkellä lähes 400 asiantuntijaa ja olemme 
90 vuoden toimialakokemuksellamme Suomen vanhin tilintarkastustoimisto ja Financial Service -toimialan 
markkinajohtaja. 

Etsimme nyt Helsingin toimistollemme 

Asiantuntijaa Financial Service –toimialaryhmään 
 
Toimenkuvasi on monipuolinen ja olet aitiopaikalla näkemässä pankki- ja vakuutuslaitosten liiketoiminnan 
kehitystä muuttuvassa ympäristössä. Tulet osallistumaan omaa osaamista ja kokemusta vastaavalla tasolla 
finanssialan asiakkaidemme neuvonta- ja varmennustoimeksiantoihin sekä kehittämään KPMG:n palveluita 
toimialalla. Teemme tiivistä yhteistyötä KPMG:n kansainvälisen organisaation kanssa, mikä luo 
mahdollisuuden osallistua myös kansainvälisiin asiakastoimeksiantoihin. Tehtävä muokkautuu kokemuksesi ja 
mielenkiintosi mukaan ja suuntautuminen laajemmin asiakkaitamme palveleviin asiantuntijatehtäviin on 
mahdollista.  

Työnkuvassasi osallistut pankki- ja vakuutusyhtiöiden varmennus- ja konsultointitoimeksiantoihin kuten: 

• rahoitusalan asiakkaiden prosessien varmentamiseen 
• rahoitusalan sääntelyn (esim. Basel III/IV, SII, IFRS 17 ja IFRS 9) vaikutusten analysointiin 
• rahoitusalan laskentamallien (vakavaraisuus, luottoriskin laskenta) varmentamiseen 
• rahoitusinstrumenttien arvostamis- ja kirjaamisperiaatteiden arviointiin 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää  
jonkin verran aikaisempaa työkokemusta ja ymmärrystä finanssitoimialalta tai varmennuspalveluista (1-5 
vuotta) sekä tuntemusta alan lainsäädännöstä. Arvostamme ylempää korkeakoulututkintoa (KTM, DI tai 
matemaattisen tutkinnon omaava maisteri). Olet mahdollisesti syventynyt työtehtävissäsi tai opinnoissasi 
rahoitusmatematiikkaan, rahoitusriskien laskemiseen tai finanssialan IFRS-standardien soveltamiseen. Olet 
taitava Excelin käyttäjä ja osaat sujuvasti tuottaa raportteja Powerpoint:lla. Tehtävä edellyttää erinomaista 
englannin kielen taitoa, ruotsin kielen osaaminen on eduksi. 

Tehtävän menetyksellinen hoitaminen vaatii myös omatoimisuutta ja kykyä hoitaa useita samanaikaisia 
tehtäviä tehokkaasti, mikä auttaa sinua pärjäämään nopeatempoisessa ympäristössä. 

Tarjoamme sinulle  
ainutlaatuisen tilaisuuden päästä mukaan finanssimaailmaan soveltamaan teoriaa käytännön maailmassa sekä 
oppimaan uuden sääntelyn vaikutuksista finanssialan yhtiöiden liiketoimintaan.  

Uskomme, että riittävä vastuu ja toisaalta myös vapaus motivoivat parhaiten ihmisiä työssään. Haasteellisten 
ja mielekkäiden tehtävien lisäksi meillä innostutaan yhdessä tekemisestä ja loistavasta porukkahengestä. 
KPMG-talo sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tarjoamme hyvät urakehitys- 
ja koulutusmahdollisuudet, mukavat työkaverit, joustavan työajan ja mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajan 
toimintaan sekä laaja-alaiset työhyvinvointia tukevat palvelut. 

Tehtävä on vakituinen ja työt alkavat sopimuksen mukaan. 
 
Lisätietoja tehtävästä antavat Kukka Lehtimäki, puh. 020 760 3146 ja Tuomas Ilveskoski, puh. 020 760 3842. 
 
Toimi nopeasti ja jätä CV ja hakemuksesi osoitteessa www.kpmg.fi/rekry viimeistään 18.6.2017. Kutsumme 
potentiaalisia hakijoita haastatteluun jo ennen hakuajan umpeutumista. 


