
 
Iščemo: 
Davčni svetovalec /  
Višji davčni svetovalec za področje 
davka od dohodkov pravnih oseb 
(DDPO) (m/ž) 
 

 
Si že slišal/-a za Deloitte?  
Deloitte je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega ter 
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.  
 
Postani del te mednarodne ekipe. Deloitte Slovenija išče timskega igralca 
za delo v davčnem svetovalnem oddelku.  
 
 
Kandidat bo odgovoren za: 
• Projektno delo za izbran nabor strank, ki bo obsegalo naslednje: 

o pomoč strankam pri različnih vsebinskih dilemah vezanih na področje DDPO, 
o priprava DDPO obračunov in drugih poročil, 
o delo z domačimi in mednarodnimi strankami, 
o raziskovanje in aplikativna uporaba različne davčne zakonodaje, 
o analiziranje različnih davčnih struktur, 
o usklajevanje dela z ostalimi oddelki v družbi in regiji, 
o komunikacija z davčnimi organi, 

• ostala dela po dogovoru v skladu s potrebami in zahtevami delovnega procesa.  
 
 

Pričakujemo: 
• visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, 
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj, 
• izkušnje v mednarodnih podjetjih in na področju davčnega svetovanja s področja DDPO 

predstavljajo prednost, 
• napredno poznavanje MS Office orodij (predvsem Excel), 
• vešče ustno in pisno komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku,  
• analitičen pristop, zanesljivost, fleksibilnost. 

 
 
 
 



Nudimo: 
• redno zaposlitev za nedoločen čas in konkurenčno plačilo, 
• delo v izredno uspešnem mednarodnem podjetju, 
• delo na raznovrstnih projektih vezanih na različne industrije, 
• delo znotraj mladega, odprtega tima, ki nudi odlično vzdušje in odprte sodelavce, ki so 

vedno v pomoč, 
• urejene delovne razmere in prijetno delovno okolje, 
• prilagodljiv delovni čas, 
• možnost kariernega in osebnega razvoja, 
• osebnega mentorja – mentorstvo je način dela, kjer izkušen član ekipe pomaga novemu 
članu pri njegovem razvoju znanja in delovnih izkušenj, 

• možnost mednarodnih izobraževanj, 
• možnost sofinanciranja pridobitve strokovnih licenc, 
• možnost povezovanja in dela z drugimi strokovnjaki družbe Deloitte, 
• zdrave zajtrke in športne aktivnosti, 
• in nova znanja ter delovne izkušnje. 
 
 
Prijave: 
Prijavi se! 
Vaše prijave z življenjepisom pošljite oddajte na povezavi. 
 
 


