
    

 

 

Zaradi povečanega obsega poslovanja v svojo ekipo vabimo    

Asistenta/ko v reviziji 

Kaj pričakujemo od vas? 

V BDO verjamemo v zaposlovanje posameznikov z najrazličnejšim ozadjem, stališči in perspektivami. Vsem pa 

je nekaj skupnega. Iščejo raznolik portfelj strank globalne organizacije, fleksibilnost in kulturo, ki postavlja ljudi 

na prvo mesto.  

Torej, kaj je potrebno, da se pridružiš ekipi BDO: 

Močne komunikacijske sposobnosti. To je posel, ki temelji na ljudeh. Čeprav so tehnične veščine nujne, imajo 

kandidati tudi medosebne veščine, potrebne za dobro delo s strankami in sodelavci ter za učinkovito 

komunikacijo z vsemi ravnmi vodstva. In kot vsi veliki komunikatorji vedo, da to pomeni znati tudi poslušati. 

Močna delovna etika. Prevzemite pobudo. Če želite uspeti v BDO, morate biti motivirani in pripravljeni iskati 

nove priložnosti. Pravzaprav bi morali biti nad njimi navdušeni. 

Sposobnost in pripravljenost za učenje. Naše podjetje se stalno razvija. Predpisi se stalno spreminjajo. Kar 

deluje v eni panogi, ne bo nujno delovalo v drugi. 

Ste absolvent/ka ali ste diplomant ekonomske fakultete,  imate napredno znanje programskega orodja Excel 

in tekoče govorite in pišete v slovenskem in v angleškem jeziku. 

Zakaj se nam pridružiti? 

Danes začetniki. Jutri strokovnjaki. 

Malo je svetovalnih družb svetovnega ranga. Še manj pa je takih, ki ponujajo kulturo, bogato s poklicnimi 

priložnostmi. V BDO je prednostna naloga zagotoviti našim začetnikom mentorstvo, fleksibilnost in priložnosti za 

učenje. Skratka vse, kar je potrebno za učenje in rast strokovnjaka.  

Ponujamo vam možnost dela preko študentskega servisa z minimalno urno postavko 8,00 EUR bruto ali 

zaposlitev za nedoločen čas z bruto plačo od 1.500,00 EUR naprej, odvisno od znanja in veščin. Plačilo se 

povečuje v skladu s strokovnim razvojem. 

Torej bi želeli postati revizor? 

Naši strokovnjaki ne služijo samo podjetjem, temveč jih spoznavajo tako znotraj kot zunaj. Naši revizorji 

postavljajo vprašanja, izpodbijajo domneve in ne puščajo nobenega kamna nedotaknjenega. Konec koncev je 

naše poročanje tisto, ki ščiti vlagatelje in premika trge. 

Na tej stopnji vaše kariere so prave priložnosti za učenje bistvene. Kot sodelavec pri BDO boste dobili priložnost 

delati za različne stranke – v različnih panogah – v vsaki fazi revizijskega postopka. Dobili boste tudi priložnost 

za sodelovanje s številnimi višjimi strokovnjaki BDO, od katerih so mnogi med najbolj izkušenimi in nadarjenimi 

strokovnjaki na svojem področju. 

Da   Danes začetniki. Jutri strokovnjaki. 

 Zakaj postati revizor v BDO? 

• Najhitrejša pot do znanja o finančnem poslovanju in 

računovodskem poročanju, poslovnih procesih in 

različnih dejavnostih 

• Za vaše delo plačamo več kot drugi 

 



    
Vaše prijave za delo skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom pričakujemo do 18.2.2022 na elektronski 

naslov: jana.jan@bdo.si. V naslovu elektronske pošte pod Zadevo navedite: Asistent v reviziji - vaše ime in 

priimek.  

Veselimo se vaših prijav! 

Še nekaj podatkov o BDO… 

BDO smo po velikosti peta največja mednarodna mreža revizijskih in svetovalnih družb.  V 167 državah 

zaposlujemo več kot 97.000 strokovnjakov. Odlikuje nas prilagodljivost lokalnih podjetij in moč globalnih 

družb. BDO je v Sloveniji prisoten že 20 let in zaposlujemo več kot 60 sodelavcev. 

 

 


