
 

 
 

 

AAsshhiiaannaa  pprroovviiddeess  aa  ssppeecciiaalliisstt  sseerrvviiccee  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ffrroomm  SSoouutthh  AAssiiaann,,  TTuurrkkiisshh  aanndd  IIrraanniiaann  

bbaacckkggrroouunnddss  wwhhoo  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ((VVAAWWGG))  bbyy  pprroovviiddiinngg  

ssppeecciiaalliisstt  rreeffuuggee,,  aaddvviiccee,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  ccoouunnsseelllliinngg  ttoo  eemmppoowweerr  tthheemm  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiicceess  aanndd  

ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  VVAAWWGG,,  iinncclluuddiinngg  hhaarrmmffuull  pprraaccttiicceess  

ssuucchh  aass  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggee,,  hhoonnoouurr  bbaasseedd  vviioolleennccee  aanndd  ffeemmaallee  ggeenniittaall  mmuuttiillaattiioonn,,  wwiitthh  ssttaattuuttoorryy  aanndd  

nnoonn--ssttaattuuttoorryy  aaggeenncciieess,,  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy..  

  

Female Finance Assistant 

££2211,,226688  pp..aa..  pprroo  rraattaa  pplluuss  OOLLWW  

LLoonnddoonn  bbaasseedd  

PPaarrtt  ttiimmee--  1144hhppww  

  

TThhee  oovveerraallll  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rroollee  iiss,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  FFiinnaannccee  WWoorrkkeerr,,  ttoo    pprroovviiddee  aann  eexxcceelllleenntt  

aaccccoouunnttiinngg  sseerrvviiccee  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  eennssuurriinngg  eeffffeeccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ssuuppppoorrtt  aaccrroossss  aallll  aarreeaass  

ooff  ffiinnaanncciiaall  pprroocceessssiinngg,,  iinncclluuddiinngg::  

  ppaayyiinngg  ssuupppplliieerr  iinnvvooiicceess  aanndd  eexxppeennsseess  

  pprreeppaarriinngg  ccaasshhbbooookkss  

  pprreeppaarriinngg  rreenntt  rreeccoonncciilliiaattiioonnss  

  uuppddaattiinngg  tthhee  nnoommiinnaall  lleeddggeerr  

  uunnddeerrttaakkiinngg  ccoommppaannyy  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  rreeccoonncciilliiaattiioonnss  aanndd  aaddmmiinniisstteerriinngg  ppeettttyy  ccaasshh  

  aassssiissttiinngg  wwiitthh  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  qquuaarrtteerrllyy  aanndd  yyeeaarr--eenndd  aaccccoouunnttss  

  aassssiissttiinngg  wwiitthh  pprreeppaarriinngg  bbuuddggeettss  

  aassssiissttiinngg  wwiitthh  pprreeppaarriinngg  ppaayyrroollll 

RReeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddee::  

  HHiigghhllyy  nnuummeerraattee  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  ooff  aannaallyyssiinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  ffiinnaanncciiaall  ddaattaa  

  PPrrooffiicciieenntt  iinn  IITT  ppaacckkaaggeess  

  EExxppeerriieennccee  ooff  ffoolllloowwiinngg  eessttaabblliisshheedd  ffiinnaanncciiaall  pprroocceedduurreess,,  ee..gg..  bbooookk--kkeeeeppiinngg,,  pprroocceessssiinngg  

iinnvvooiicceess,,  pprroocceessssiinngg  ppaayymmeennttss,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  ffiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss,,  eettcc  

  YYoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  mmaannaaggee  aa  wwiiddee  aanndd  vvaarriieedd  wwoorrkkllooaadd,,  aanndd  pprroovviiddee  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  

ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  ttoo  bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  

  YYoouu  wwiillll  iiddeeaallllyy  bbee  AAAATT  qquuaalliiffiieedd,,  oorr  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

  EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sskkiillllss  aarree  eesssseennttiiaall  aass  yyoouu  wwiillll  bbee  lliiaaiissiinngg  wwiitthh  ssuupppplliieerrss  aanndd  

ssttaakkeehhoollddeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  ssyysstteemmss  ssuuppppoorrtt  ttoo  mmaannaaggeerrss  

wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  

  YYoouu  wwiillll  hhaavvee  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  aaccccuurraaccyy  aanndd  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill  

  

AAllll  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  hhaavvee  fflluueennccyy  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  llaanngguuaaggeess::  UUrrdduu,,  HHiinnddii,,  PPuunnjjaabbii,,  

GGuujjaarraattii,,  BBeennggaallii,,  TTuurrkkiisshh  oorr  FFaarrssii..    

SSoommee  eevveenniinngg  aanndd  wweeeekkeenndd  wwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  wwee  aarree  aa  wwoommeenn  oonnllyy  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  aallll  rroolleess  aarree  ffoorr  ffeemmaallee  wwoorrkkeerrss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  sseeccttiioonn  77..22  ((ee))  ooff  tthhee  SSeexx  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  AAcctt..  

  

TToo  aappppllyy,,  pplleeaassee  ggoo  ttoo::  hhttttpp::////aasshhiiaannaa..oorrgg..uukk//ccoonnttaacctt--uuss//vvaaccaanncciieess      

CClloossiinngg  ddaattee::  2200
tthh

  OOccttoobbeerr  22001177  aatt  1122  MMiiddnniigghhtt  

IInntteerrvviieewwss::  3300
tthh

  &&  3311
sstt

  OOccttoobbeerr  aanndd  66
tthh

,,  77
tthh

  &&  99
tthh

  NNoovveemmbbeerr  22001177  

TThhee  ppoosstt  wwiillll  ccoommmmeennccee  oonn  22
nndd

  JJaannuuaarryy  22001188  

 

WWee  aarree  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  eemmppllooyyeerr  

 

 
EEmmppoowweerriinngg  oouurr  uusseerrss  ttoo  mmaakkee  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  ffuuttuurree  

 


