
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every story has a beginning   What impact will you make? 

    careers.deloitte.com 

 

Zagotovi si službo v septembru in uživaj v brezskrbnem poletju! 

 

Analitik v reviziji (m/ž) 

Revizija 

Ljubljana, Slovenija 

 
Biti član Deloittove revizijske ekipe pomeni delati v skupini visoko motiviranih strokovnjakov, v kateri boste imeli priložnost odkrivati in 

spoznavati večplastno in zahtevno regulatorno okolje ter se iz prve roke seznaniti z različnimi organizacijami, panogami in poslovnimi 

okolji, v katerih poslujejo naše stranke. S pomočjo naše vrhunske revizijske metodologije in orodij se boste na delovnem mestu učili in 

hkrati izpolnjevali pričakovanja strank in drugih deležnikov.  

Ste pripravljeni zagnati svojo kariero?  

Ali bi se želeli razvijati v vključujočem in hitro razvijajočem se delovnem okolju v okviru vodilne revizijske družbe?  

Če je tako, se pridružite Deloittu! 

 

Čakajo vas zanimive naloge …  
 Pregledovanje in revidiranje računovodskih izkazov v skladu z lokalnimi oz. mednarodnimi računovodskimi standardi, 

 Analiziranje računovodske dokumentacije in upoštevanje potreb stranke; 

 Sodelovanje s strankami na dnevni ravni ter navezovanje poslovnih odnosov z drugimi finančnimi strokovnjaki in predstavniki 

industrij; 
 Seznanjanje z Deloittovim revizijskim pristopom ter sprotno poglabljanje teh znanj; 

 Obravnavanje drugih vprašanj s področja revizije in računovodstva; 
 Pri zgoraj naštetih področjih uporabljamo najnaprednejša orodja, tehnologije in revizijske metode. 

 

Koga iščemo? 

 Diplomante oz. študente zadnjega letnika (program 2. stopnje) ekonomije, matematike, poslovne informatike, računovodstva 

in revizije ipd.; 

 

Kaj pričakujemo? 

 Zanimanje za področje revizije ter opravljanje dela revizorja; 

 Izkušnje in znanje s področja računovodstva (študentska izmenjava, praksa, pripravništva…) predstavljajo prednost; 

 Znanje slovenskega in napredno znanje angleškega jezika; 

 Napredno poznavanje paketa MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word); 

 Sposobnost opravljanja dela samostojno in v timu, obvladovanje stresnih situacij; 

 Marljivost, natančnost in organiziranost; 

 Želja in pripravljenost svoj čas vložiti v razvijanje znanja in kompetenc. 

 

Kaj nudimo? 

 Zaposlitev bo sklenjena od 1.9.2021; 

 Delo v največji svetovalni družbi na svetu; 

 Izjemno priložnosti za strokovno in osebno rast; 

 Priložnost za delo z največjimi strokovnjaki na področju revizije in revizijskega svetovanja; 

 Delo v dinamičnem, mednarodnem timu; 

 Konkretno podporo pri usvajanju jedrnih kompetenc in mehkih veščin; 

 Pomoč pri pridobivanju profesionalnih kvalifikacij (npr. ACCA, CFA); 

 Zaposlitev pri dobitniku prestižne nagrade "Ugledni delodajalec". 

 

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

 

Veselimo se vaših prijav! 
© 2021 Deloitte Slovenia 

https://si.career.deloittece.com/job-posting/3261/Analitik-v-reviziji-(m%2F%C5%BE)

