
V UHY d.o.o. zaposlimo  
 
POMOČNIKA REVIZORJA (m/ž
 
O podjetju 
UHY d.o.o. je neodvisen član mreže revizijskih in svetovalnih podjetij UHY INTERNATIONAL s 
sedežem v Londonu. 

 
Podjetje UHY d.o.o. je osredotočeno predvsem na družinska oz. lastniška podjetja, pa tudi na 
podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, in ki iščejo storitve na področju revidiranja in 
strokovno, poslovno in finančno svetovanje doma in v tujini. Redno zaposlujem
 
 
Nudimo 
- Zanimivo delo v prijetnem dinamičnem okolju
- mentorstvo, izobraževanje in povratne
- prijazen in sproščen kolektiv, ki svoje znanje deli med sodelavce
- priložnost za razvoj novih sposobnosti 

 
-  
Pričakujemo 
- Zavzetost za strokovno izvedbo dodeljenih nalog,
-  timsko delo, 
- zaključen študij ekonomske smeri,
- vsaj 2 letne delovne izkušnje na področju revidiranja,
- poznavanje SRS in MSRP, 
- višji nivo poznavanja dela z Microsoft Office: Excel, 
- znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega),
- vozniški izpit B kategorije in lastno vozilo.
 
 
Ponujamo sodelovanje v obliki dela za nedoločen čas. Prijave zbiramo do 15.10.
uhy@uhy.si. Prijava naj vsebuje CV ter motivacijsko pismo

 

 

m/ž)  

UHY d.o.o. je neodvisen član mreže revizijskih in svetovalnih podjetij UHY INTERNATIONAL s 

je osredotočeno predvsem na družinska oz. lastniška podjetja, pa tudi na 
podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, in ki iščejo storitve na področju revidiranja in 
strokovno, poslovno in finančno svetovanje doma in v tujini. Redno zaposlujemo 5 oseb.

dinamičnem okolju, 
entorstvo, izobraževanje in povratne informacije o rezultatih dela, 

rijazen in sproščen kolektiv, ki svoje znanje deli med sodelavce, 
ost za razvoj novih sposobnosti na vseh področjih revidiranja. 

Zavzetost za strokovno izvedbo dodeljenih nalog, 

zaključen študij ekonomske smeri, 
vsaj 2 letne delovne izkušnje na področju revidiranja, 

višji nivo poznavanja dela z Microsoft Office: Excel, Word, Outlook, 
jezika (zaželeno tudi nemškega), 

in lastno vozilo. 

Ponujamo sodelovanje v obliki dela za nedoločen čas. Prijave zbiramo do 15.10.
Prijava naj vsebuje CV ter motivacijsko pismo. 

 

UHY d.o.o. je neodvisen član mreže revizijskih in svetovalnih podjetij UHY INTERNATIONAL s 

je osredotočeno predvsem na družinska oz. lastniška podjetja, pa tudi na 
podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, in ki iščejo storitve na področju revidiranja in 

o 5 oseb. 

Ponujamo sodelovanje v obliki dela za nedoločen čas. Prijave zbiramo do 15.10.2021 na email 


