
Naše stranke – od majhnih lokalnih podjetij do največjih globalnih podjetij – svoje 
strategije gradijo na zanesljivih računovodskih izkazih in informacijah. Uspešno 
poslovanje bolj kot kadarkoli prej temelji na pravilni interpretaciji kompleksnih 
podatkov, ki narekuje ustrezne odzive, in naše stranke vedo, da se pri tem lahko 
vedno zanesejo na nasvete in storitve, ki jim jih ponujamo. Tudi vi boste s 
sodelovanjem v najrazličnejših revizijskih postopkih pomagali ohranjati njihovo 
zaupanje. 

Priložnost 
Trenutno v naši pisarni iščemo asistente za delo na revizijskem oddelku, ki bi 
našim strankam nudili podporo pri poročanju računovodskih izkazov, jim 
približali področje računovodstva in poročanja ter jim z inovativnimi nasveti 
pomagali reševati najtežje izzive. Na voljo vam bodo tudi vrhunska izobraževanja 
in priložnosti za rast, prilagojene vašim interesom. Omogočili vam bomo, da 
razvijate spretnosti in širite svoje znanje ter nam tako pomagate graditi boljše 
poslovno okolje za naše zaposlene, naše stranke in širšo družbo.

Vaše glavne naloge
Vse, kar boste počeli, bo povezano z revizijskimi storitvami, ki jih nudimo našim 
strankam. Kot asistent na oddelku revizije boste sodelovali pri različnih projektih 
v različnih panogah. Tako boste nabirali znanje in izkušnje, da boste postali 
zaupanja vreden svetovalec, ki lahko s svojimi nasveti vpliva na odločitve strank. 
Če želite vplivati na celotno poslovno okolje, boste morali razmišljati izven 
okvirov in z inovativnimi idejami spodbujati spremembe.

Kaj pričakujemo
► 1-2 leti izkušenj v reviziji.
► Sodelovanje pri izvedbi različnih projektov, pregledov in poročil ter pri 

splošnih poslovnih procesih.
► Delo v multidisciplinarnih ekipah pod vodstvom in mentorstvom izkušenih 

sodelavcev, poročanje nadrejenim o opravljenem delu.
► Zaključevanje revizijskih postopkov, izvajanje nalog v skladu s standardi 

podjetja in panoge, razumevanje in izvajanje ustreznih politik in postopkov.
► Sodelovanje z zaposlenimi pri stranki, grajenje produktivnih delovnih odnosov 

in zavezanost k ohranjanju in izboljšanju zadovoljstva strank.
► Grajenje delovnega okolja, ki spodbuja učinkovitost, inovativnost in skupinski 

duh, ohranjanje dobrih odnosov s sodelavci, kar spodbuja odprto komunikacijo 
in deljenje informacij.

► Uporaba tehnologij za neprestano učenje, deljenje znanja z drugimi člani 
ekipe in izboljšanje storitev, ki jih nudimo strankam.

Pogoji za prijavo
► Študij ekonomskih, tehničnih ali sorodnih smeri oz. zaključen študij
► Dobro poznavanje programov MS Office
► Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in angleščini
► Osredotočenost na rezultate, natančnost, motiviranost, sposobnost dela v 

skupini in želja po preseganju pričakovanj
► Sposobnost potovanja po Sloveniji glede na potrebe stranke ali zaradi drugih 

zahtev, povezanih z delom
► Zanimanje za različna področja revizije

Koga iščemo
Iščemo samozavestne kandidate s kreativnimi idejami, ki jih znajo tudi uresničiti.  
Kompleksne podatke morate znati pretvoriti v uporabne nasvete. Če želite 
sodelovati z najbolj prestižnimi podjetji in igrati pomembno vlogo v njihovem 
poslovanju, je to pravo delovno mesto za vas.

Kaj vam ponujamo
Ponujamo konkurenčno plačilo, ki vključuje dodatne nagrade za uspešnost in 
dodano vrednost, ki jo ustvarite za EY. Poleg tega vam ponujamo številne 
programe in ugodnosti za dobro telesno in mentalno počutje. Vedno vam bodo 
na voljo:
► podpora, nasveti in povratne informacije izkušenih sodelavcev,
► priložnosti za razvoj novih spretnosti in karierno napredovanje,
► inovativen sistem ugotavljanja uspešnosti in načrtovanja kariernega razvoja, 

znotraj katerega boste lahko našli način dela, ki vam ustreza,
► priložnosti za delo v mednarodnem okolju.

Ponujamo sodelovanje v obliki redne zaposlitve za nedoločen čas. Prijave 
zbiramo do 25. 10. 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.
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