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BDO Svetovanje, d.o.o., slovenska družba z omejeno odgovornostjo, je članica BDO International Limited, britanske družbe “limited by  
guarantee” in je del mednarodne BDO mreže med seboj neodvisnih družb članic. 
Okrožno sodišče v Ljubljani, vl. št. 11275200, osnovni kapital: 18.600,00 EUR, matična št. 5503701, ID št. za DDV: SI92266134. 

 

  
 
 
 
Družba BDO SVETOVANJE d.o.o. vabi diplomante/ke, absolvente/ke Ekonomske fakultete,  
smeri računovodstvo in revizija (1. ali 2. bolonjska stopnja), da pošljejo svojo predstavitev in 
prijavo za študentsko delo.  
 
Študentsko delo bo potekalo v okviru našega računovodskega oddelka.  
 
Delo bo zajemalo:  

- pomoč v računovodske oddelku; 
- spoznavanje osnov knjiženja lažjih poslovnih dogodkov,  
- razvrščanje dokumentacije, vnos podatkov,  

 
Potrebno je dobro znanje osnovnih računalniških programov predvsem Excela.  
Delo poteka na sedežu delodajalca, in sicer v dopoldanskem času, vsaj 5 ur dnevno.  
 
Zainteresirani kandidati naj pošljejo svojo ponudbo za delo z opisom znanj in delovnih 
izkušenj do 30.05.2022.  
Prijavo in kratek življenjepis pošljite na ursa.smolnikar@bdo.si.  
 
 
 
BDO International je mednarodna skupina revizijskih in svetovalnih družb, imenovanih družbe članice, ki 
opravljajo storitve za domače in mednarodne naročnike. Družbe članice smo samostojne pravne osebe v 
svojih državah, pri svojih storitvah pa upoštevamo enotna strokovna načela, metodologijo, izmenjavo 
strokovnih mnenj in izkušenj ter nadzor kakovosti dela. BDO International se po prihodkih uvršča na peto 
mesto med mednarodnimi revizijskimi in svetovalnimi družbami. V 1.095 pisarnah zaposlujemo več kot 
44.000 strokovnjakov v 110 državah sveta. Poslanstvo BDO International je biti vodilni svetovalec, zavezan 
rastočim podjetjem in osebnostim, ki stojijo za njimi. BDO International je vodilna svetovalna skupina, ki 
svetuje rastočim podjetjem pri njihovi širitvi, bodisi da gre  za velika mednarodna ali manjša družinska 
podjetja. BDO V SLOVENIJI Po višini prihodkov sodimo med večja revizijsko-svetovalna podjetja v 
Sloveniji, svoje storitve pa na področjih industrije, trgovine, storitvenih dejavnosti, zavarovalništva in 
drugih finančnih storitev nudimo domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti. V pisarni v Ljubljani 
zaposlujemo okoli 50 strokovnjakov. Med njimi so pooblaščeni revizorji, revizorji, davčni svetovalci, 
preizkušeni notranji revizorji, državni notranji revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, 
pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, upravitelji v insolvenčnih postopkih in sodni izvedenci 
finančne stroke.  
Naši začetki segajo v leto 1991, ko smo ustanovili družbo EOS Svetovanje, d.o.o., katere glavni dejavnosti 
v prvih letih sta bili svetovanje pri postopkih lastninskega preoblikovanja in ocenjevanja vrednosti 
podjetij. Po sprejetju prvega Zakona o revidiranju smo leta 1995 ustanovili družbo EOS Revizija, d.o.o., 
in se vključili v veliko mednarodno skupino revizijskih in svetovalnih družb. Vključitev v mednarodno 
okolje je omogočila izobraževanje naših  
strokovnjakov v tujini, delo pod mentorstvom tujih strokovnjakov ter opravljanje svetovalnih, revizijskih 
in reviziji  sorodnih storitev za domače in mednarodne družbe. Od leta 2002 smo člani BDO International.  
 


