
V EY boste imeli priložnost, da si ustvarite kariero, ki je tako edinstvena kot 
vi sami. Globalna razsežnost, podpora, vključujoča kultura in tehnologija 
bodo prispevali k temu, da postanete kar najboljša različica sebe. Računamo 
na vaš edinstven glas in pogled, s katerim lahko tudi EY postane boljši. 
Pridružite se nam in ustvarite izjemno izkušnjo zase in boljše poslovno okolje 
za vse.

Na oddelku strategij in transakcij (angl. SaT – Strategy and Transactions) 
nudimo našim strankam pomoč pri doseganju strateških ciljev, bodisi ob 
združitvah in prevzemih podjetij, dezinvestiranju, ali pri iskanju novih virov 
financiranja. 

Sodelujemo s širokim naborom različnih strank, in sicer delamo tako z 
vodilnimi podjetji v Sloveniji, kot tudi z največjimi mednarodnimi podjetji iz 
različnih sektorjev. Pogosto smo angažirani na kompleksnih projektih, ki 
zahtevajo sodelovanje z našimi kolegi ter zunanjimi strokovnjaki iz različnih 
področij v različnih pravnih, davčnih in poslovnih okoljih. 

Ključne storitve oddelka strategij in transakcij so svetovanje pri združitvah in 
prevzemih,  prestrukturiranje, izvedba finančnih skrbnih pregledov, ki med 
drugim zajema oceno finančne pozicije ter projekcij prihodnjega poslovanja 
ciljnega podjetja, identifikacijo priložnosti in ključnih tveganj za investitorja, 
izvedbo analiz občutljivosti poslovanja na izbrane parametre ter poročanje o 
ključnih ugotovitvah našim strankam, njihovim bankam, oziroma drugim 
poslovnim partnerjem in deležnikom.  

Priložnost
Pri svojem delu boste sodelovali z izkušenimi strokovnjaki na področju 
združitev in prevzemov (angl. M&A – mergers & acquisitions), pri čemer 
boste spoznali in razvili veščine, ki jih potrebujete za svetovanje pri 
združitvah in prevzemih v različnih podjetjih ter gospodarskih sektorjih. 
Delovne naloge vas bodo vodile po vsej Sloveniji, pa tudi v tujino. Pri delu na 
projektih boste praviloma sodelovali s širšo skupino strokovnjakov z različnih 
strokovnih področij.  

Vaše ključne odgovornosti
Na delovnem mestu izkušenega svetovalca v oddelku strategij in transakcij 
boste ključni član skupine za svetovanje na področju združitev in prevzemov 
(M&A), vrednotenja podjetij in finančnega prestrukturiranja. Vaše delovne 
naloge bodo med drugim zajemale samostojno analizo finančnih podatkov in 
ključnih trendov uspešnosti poslovanja analiziranih podjetij. S predstavniki 
poslovodstva se boste pogovarjali o glavnih vzvodih uspešnosti poslovanja 
ter ključnih predpostavkah v finančnih projekcijah ter pripravljali poročila o 
ugotovitvah in priporočilih glede ključnih finančnih in poslovnih vidikov 
posamezne transakcije. 

Pogoji za prijavo
► 1-2 leti izkušenj na področju svetovanja pri prodaji/nakupu podjetij, 

vrednotenja podjetij, finančnega prestrukturiranja in/ali investicijskega 
bančništva

► Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika 
► Zaključen visokošolski študij (po možnosti s področja korporativnih financ 

ali računovodstva)
► Dobro poznavanje Microsoft orodij (Excel, Word, PowerPoint)
► Motiviranost za posredovanje visokokakovostnih storitev 

Kaj pričakujemo
► Komercialno razmišljanje in analitične sposobnosti 
► Sposobnost sodelovanja v ekipi, samoiniciativnost 
► Usmerjenost na podrobnosti ter logični in metodični pristop k delu
► Sposobnost dela v ekipi in dobre komunikacijske veščine 

Dodatne prednosti:  
► CFA ali druge primerljive strokovne kvalifikacije 
► Znanje drugih jezikov 
► Izpit oziroma formalna izobrazba na področju vrednotenja podjetij 
► Izkušnje s pripravo in pisanjem strokovnih poročil

Koga iščemo
Hitro osvajanje novih spretnosti, radovednost, postavljanje vprašanj in 
samozavest za predlaganje morebitnih izboljšav so bistvenega pomena za 
uspešnega kandidata. Če imate pravo kombinacijo tehničnega znanja in 
komunikacijskih veščin, je to delovno mesto idealno za vas.

Kaj vam ponujamo
Nudili vam bomo potrebna izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo ter 
praktične izkušnje, s katerimi boste rasli in se razvijali. V EY cenimo vse naše 
zaposlene in jim omogočamo, da svoj razvoj usmerjajo po svojih željah. 
Delali boste v interdisciplinarnem okolju, kjer največ pomena dajemo 
kakovosti in izmenjavi znanja. Poleg tega vam ponujamo odlične delovne 
pogoje ter stimulativno, vključujoče in prijetno okolje. Nudili vam bomo:
► Stalno učenje: Razvili boste spretnosti in miselnost, ki vas bodo pripravile 

na prihodnost.
► Uspeh, kot ga vidite vi: Nudili vam bomo orodja in fleksibilnost, s katerimi 

boste na svoj način lahko pustili pečat.
► Transformacijsko vodenje: Z našimi vpogledi, mentorstvom in 

samozavestjo boste lahko postali pravi vodja.
► Raznoliko in vključujočo kulturo: Sprejeli vas bomo takšne, kot ste, da 

boste izrazili svoj glas in pomagali drugim, da najdejo svojega.

Ponujamo sodelovanje v obliki redne zaposlitve za nedoločen čas. Izbrani 
kandidat bo z delom pričel 1. 9. 2021. Prijave zbiramo do 26. 7. 2021 na 
email kaja.prosenc@si.ey.com. Prijava naj vsebuje CV v slovenščini in 
angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

Če ustrezate zgoraj navedenim pogojem, nas čimprej kontaktirajte.

Naj vaše delo res šteje.

EY | Gradimo boljše poslovno okolje

Naše poslanstvo je graditi boljše poslovno okolje z ustvarjanjem dolgoročne vrednosti za 
stranke, zaposlene in celotno družbo ter krepitvijo zaupanja v kapitalske trge. 
EY ekipe sestavljajo strokovnjaki najrazličnejših profilov, ki s pomočjo podatkov in moderne 
tehnologije v več kot 150 državah spodbujajo zaupanje in strankam pomagajo poslovati, 
rasti in se razvijati.

Naši strokovnjaki na področjih dajanja zagotovil, svetovanja, prava, strategij, davkov in 
transakcij z zastavljanjem boljših vprašanj odpirajo pot do novih odgovorov na kompleksne 
probleme današnjega sveta. 

Več o podjetju na https://www.ey.com/sl_si/careers.
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