
 
Si že slišal/-a za Deloitte?  
Deloitte je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega, 
poslovnega svetovanja. V več kot 150 državah opravljamo storitve za javne ter zasebne 
družbe iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna 
podjetja. K uspehu naših strank prispeva več kot 312.000 strokovnjakov z globalnim znanjem 
in poznavanjem lokalnega okolja. Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, 
korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati 
pozitiven vpliv v svojih skupnostih. Deloitte Centralna Evropa šteje skoraj 9.000 zaposlenih 
in zajema družbe in podružnice v 19 državah, vendar deluje kot ena povezana družba. 
 
Tokrat iščemo: 
 

Aktuar (m/ž) 
Opis delovnega mesta in glavnih področij dela: 

Delo v revizijsko – svetovalni ekipi na področju revidiranja za zavarovalnice in druga z 
zavarovalništvom povezana podjetja, med drugim:  

• Osnovno aktuarsko vrednotenje, razvoj in uvedba aktuarskih modelov; 
• Sodelovanje pri aktuarskih skrbnih pregledih in vrednotenju za potrebe revizije in 

revizijskega svetovanja; 
• Pregledovanje izpolnjevanja zahtev Solventnost II; 
• Sodelovanje s strankami, predstavitev poročil, obrazložitev posledic glavnim 

deležnikom, kot so upravitelji naložb, finančni direktorji in zunanji deležniki, ter 
upravljanje odnosov z njimi; 

• Strokovna pomoč revizijskim ekipam pri projektih revidiranja  

Pričakujemo: 

• dokončan univerzitetni študij na področju ekonomije, matematike, informacijskih 
znanosti, fizike oz. drugih področjih, ki so povezana s financami (aktuarstvo, 
statistika, kvantitativne finance ipd.), 

• vsaj 1-2 leti delovnih izkušenj v aktuarstvu, 
• licenca za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja predstavlja prednost, 
• odlične komunikacijske spretnosti (ustno in pisno), 
• aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, 
• izkušnje s platformo Prophet in poznavanja stohastičnega modela (ALS) so 

prednost, 
• sposobnost pojasnjevanja strokovnih in kompleksnih zadev nepoznavalcem, 
• proaktiven pristop k delu,  
• natančnost, skrbnost, motiviranost, 



• odlične organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja s časom, 
• profesionalen nastop in pristop k delu. 

Nudimo: 

• zaposlitev za nedoločen čas,  
• Finančni paket: 1.300€ - 1.800€ bruto na mesec 
• delo v prijetnem okolju z izredno uspešnimi sodelavci, 
• urejene delovne razmere, 
• delo na raznovrstnih projektih vezanih na različne industrije, 
• fleksibilen delovni čas, 
• izjemne priložnosti za osebno rast in profesionalni razvoj, 
• delo v dinamičnem mednarodnem okolju in stalno izobraževanje ob delu, 
• stimulativno nagrajevanje glede na delovni uspeh in izkušnje,   
• priložnost sodelovanja s številnimi svetovalci za finančno industrijo (strokovnjaki za 

upravljanje s tveganji, modeliranje tveganj, aktuarstvo, poslovne procese, regulativno 
okolje itd.) pri raznih projektih tako v Sloveniji kot v tujini. 

 
Več informacij: 
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