Banku augstskolas students Ainārs Mežals par praksi SIA “Nexia Audit Advice”
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Mani sauc Ainārs Mežals, es esmu Banku augstskolas otrā kursa Finanšu katedras students.
Kā jau katram sevi cienošam studentam man nācās veikt izvēli kur iziet praksi un iegūt
pieredzi, par manis izvēlēto profesiju. Šobrīd prakses vietu piedāvājums ir pietiekami plašs,
bet es priekš sevis izvirzīju mērķi, atrast sev tiešām noderīgu, izglītojošu un interesantu,
augsta līmeņa praksi.
No vairākiem prakses piedāvājumiem es izvēlējos Zvērinātu revidentu komercsabiedrību
“Nexia Audit Advice”. Kāpēc tieši šī auditorfirma? Ja ir iespēja iziet praksi Latvijā atpazīstamā
kompānijā un iegūt sev tiešām noderīgas zināšanas gan tālākajās mācības, gan arī dzīvē,
kāpēc lai to neizmantot?
SIA “Nexia Audit Advice” Centrālais birojs atrodas Vecrīgā, tāpēc tikt līdz turienei nesastāda
nekādas grūtības. Biroja apstākļi mani kā praktikantu apmierināja pilnībā, jau ierodoties
pirmajā darba dienā viss nepieciešamais, lai pilnvērtīgi strādātu, tika iedots. Kolektīvs ir
draudzīgs un izpalīdzīgs, jo man kā pirmo kursu studentam vēl ir nepieciešama palīdzība. Par
darbinieku kvalifikāciju un pieredzi nevar būt šaubu, uz katru manis uzdoto jautājumu bija
skaidra un konkrēta atbilde. Uzdevumu daudzveidība ir galvenais pluss šajā praksē, tas raisīja
manī interesi turpināt iesākto.
Kā arī gribētos piebilst to, ka katru otrdienu un ceturtdienu notiek sapulce, kur tiek
apspriestas jaunākās izmaiņas normatīvajos aktos un nozarē, tādā veidā personāls turpina
izglītoties arī pēc augstskolas absolvēšanas. Runājot par tālāko šīs kompānijas vīziju, tad tā
jau ir skaidri redzama pēc pirmajām darba dienām. SIA “Nexia Audit Advice” tiecas sasniegt
augstu līmeni ne vien pašmāju konkurentu vidū, bet arī ārvalstu līmenī. Lai turpinātu sevi
pilnveidot, ārvalstu partneri piedāvā darbiniekiem arī dažādu sertifikātu iegūšanu.
Lai mēs spētu sasniegt savu mērķi pēc kura mēs tiecamies, ir svarīgi nostiprināt savus
pamatus, šobrīd man ir lieliska iespēja to izdarīt, apvienojot mācības augstskolā, un izejot
praksi SIA “Nexia Audit Advice” es iegūstu mūsdienās tik svarīgo pieredzi un zināšanas pēc
manis izvēlētās profesijas.

