
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every story has a beginning   What impact will you make? 

    careers.deloitte.com 

 

Davčni svetovalec (m/ž) 

 
Deloitte je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega ter poslovnega svetovanja. V več kot 150 državah 
opravljamo storitve za javne ter zasebne družbe iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna 
podjetja. K uspehu naših strank prispeva več kot 240.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. Predani 
so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo 
ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih. 
 
Deloitte Centralna Evropa šteje več kot 6.000 zaposlenih in zajema družbe v 18 državah, deluje pa kot ena povezana družba. Del te je 
tudi Deloitte Slovenija, ki odpira vrata timskemu igralcu in zanesljivemu svetovalcu.  

 
 

Čakajo vas zanimive naloge …  
 Sodelovali boste s strankami in z njimi vzpostavili odnos kot zaupanja vreden davčni svetovalec - davčni strokovnjak.  

 Vsak dan boste vključeni v delo visoko uspešnih skupin, z raziskovanjem, uporabo najsodobnejše tehnologije in s 

posvetovanjem z drugimi člani ekipe razvijali rešitve za zapletena davčna vprašanja.  

 Vsakodnevne naloge lahko vključujejo raziskovanje davčne zakonodaje, zagovarjanje davčnih stališč v strokovnih pogovorih, 

razumevanje veljavnih davčnih posledic za posamezne stranke in dajanje priporočil na podlagi vaših ugotovitev.  

 Pogosto boste sodelovali z več strankami hkrati in pomagali pri različnih davčnih storitvah, ki so pomembne za javna in 

zasebna podjetja. 

 Pripravljali boste osnovno svetovalno delo za naše stranke. 

 Izkušenejšim kolegom boste podpora pri svetovanju podjetjem pri širokem naboru posrednih in neposrednih davkov. 

 Pripravljali boste davčne obračune in druge vloge/poročila. 

 Sodelovali boste s strankami in davčnim ter drugimi organi. 

 Redno boste spremljali davčno okolje in novosti ter relevantne sodbe sodišč s področja obdavčitve. 

 

Koga iščemo? 

 Diplomante oz. študente zadnjega letnika (program 2. stopnje) poslovnih smeri, prava oz. ustrezno. 

 

Kaj pričakujemo? 

 Samoiniciativnost, odgovornost do dela, delovnih nalog in spoštovanje rokov  

 Ambicije za osebni razvoj, 

 Želja po učenju, raziskovanju, izmenjavi mnenj, 

 Odlično pisno izražanje in komunikacijske sposobnosti, 

 Sposobnost določanja prednostnih nalog ter dela na več nalogah hkrati, 

 Napredno znanje angleškega jezika, 

 Uspešno delo v timu in individualno,  

 Izkušnje s področja davčnega svetovanja in/ali poznavanja davkov predstavljajo prednost v izbirnem postopku. 

Kaj nudimo? 

 Sodelovanje z ekipo izkušenih strokovnjakov, pridobivanje poglobljenega znanja in praktičnih izkušenj o davčnih zadevah, 

davčnih orodjih in podatkovnih bazah 

 Sodelovanje z največjimi mednarodnimi in slovenskimi podjetji, spoznavanje različnih industrij oziroma gospodarskih panog 

 Mreženje in razširitev mreže poznanstev, predvsem ob delu s kolegi iz tujih Deloitte pisarn pri reševanju čezmejnih davčnih 

vprašanj  

 Delo v podjetju, ki je že dve leti zaporedoma prejelo nagrado Uglednega delodajalca 

 Interna in zunanja izobraževanja 

 Mlad in sproščen kolektiv 

 Dinamično delovno okolje in raznoliko delo 

 Možnost hitrega napredovanja  

 Fleksibilen delovni čas 



Prijavi se zdaj!!! 
Prijavo in CV oddajte do 15.4.2021 na naslednji povezavi. 

 

Veselimo se vaših prijav! 
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