
Kaj, če se ne osredotočimo na to, kdo ste sedaj, temveč 
na to, kdo bi lahko postali?

V EY boste imeli priložnost zgraditi resnično izjemno izkušnjo. Na voljo boste 
imeli najsodobnejšo tehnologijo, obkroženi boste z učinkovitimi ekipami. 
Zagotovili vam bomo raznoliko in vključujočo kulturo na globalni ravni, ki vam 
bo pomagala odkriti vaš polni potencial. Preko naših programov mentorstva in 
coachinga boste razvili znanja, ki jih potrebujete danes in bodo relevantna v 
prihodnosti. Poleg tega pa boste gradili mrežo sodelavcev, mentorjev in vodij, 
ki vas bodo spremljali tekom poti v EY in naprej.

Izjemna EY izkušnja. Zgradi jo po svoje.

Priložnost
Trenutno v naši pisarni iščemo začetnike 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 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.

Kot začetnik 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. Vse, kar boste 
počeli, bo povezano z revizijskimi storitvami, ki jih nudimo našim strankam.

Koga iščemo
► Ustrezna miselnost je pomembna. Iščemo ljudi, ki so inovativni,

prilagodljivi in lahko sledijo hitro spreminjajočemu svetu.
► Ste radovedni in sledite svojemu poslanstvu. Iščemo ljudi, ki vidijo

priložnosti namesto izzivov, ki postavljajo boljša vprašanja preko katerih 
najdejo boljše odgovore in tako gradijo boljše poslovno okolje.

► Ključno je vključevanje. Iščemo ljudi, ki iščejo in sprejemajo drugačne 
poglede, ki cenijo razlike in delujejo tako, da znotraj ekipe gradijo varnost in
zaupanje.

► Kvalifikacije:
► Prednost pri prijavi imajo diplomanti, absolventi in študenti 
zadnjih letnikov ekonomskih, pravnih ali sorodnih smeri
►Nekaj mesečne izkušnje v računovodstvu in/ali financah predstavljajo 
prednost
►Dobro poznavanje programov MS Office
► Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in

angleščini

Kaj lahko pridobite
► Preko izobraževanj in programov, osredotočenih na vaš razvoj, boste

obogatili vaša tehnična znanja in veščine v okviru transformacijskega 
vodenja

► S sodelovanjem v povezanih in raznolikih ekipah boste razširili svoja obzorja
– tako s kariernega kot tudi s kulturnega vidika.

► Nenehno vlaganje v dobro počutje in razvoj kariere vam bo pomagalo
postati kar najboljša različica sebe.

► Ustvarjanje boljšega poslovnega okolja tako, da razvijete svoje osebno
poslanstvo in nam pomagajte razširiti pozitiven vpliv na naše ekipe, 
poslovno okolje, stranke in družbo.

► Zagotovljeno mentoriranje in usmerjanje naših izkušenih sodelavcev
(podpora, nasveti in povratne informacije).

Kaj lahko pričakujete
► Sodelovanje pri izvedbi različnih projektov, pregledov in poročil ter pri 
splošnih poslovnih procesih.
►Delo v multidisciplinarnih ekipah pod vodstvom in mentorstvom izkušenih 
sodelavcev.
► Zaključevanje revizijskih postopkov, izvajanje nalog v skladu s standardi 
podjetja in panoge, razumevanje in izvajanje ustreznih politik in postopkov.
►Hiter karierni razvoj in napredovanje.
► Stimulativni način nagrajevanja.
► Priložnosti za delo v mednarodnem okolju.

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne zaposlitve. 
Izbrani kandidati bodo z delom pričeli v avgustu 2022. Prijave zbiramo do 
zasedbe mest izključno preko spletnega obrazca. Prijava naj vsebuje CV v 
slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v obeh jezikih.

Prijavi se sedaj!
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