
Želiš poglobiti svoje znanje s področja računovodstva in revizije? 
Te zanimajo različni načini delovanja storitvenih in proizvodnih podjetij?
Želiš razumeti poslovanje bančnih in zavarovalnih sistemov? 
Želiš spoznati proces digitalizacije v reviziji?

To in še več ti ponuja delo revizorja v EY Slovenija.  Na voljo boš imel/-a 
najsodobnejšo tehnologijo, obkrožen/-a boš z učinkovitimi ekipami. Zagotovili 
ti bomo raznoliko in vključujočo kulturo na globalni ravni, ki ti bo pomagala 
odkriti tvoj polni potencial. Polni potencial boš odkrival/-a na internih in 
spletnih izobraževanjih ter izobraževanjih v tujini. Vključno z vsakodnevnim 
pridobivanjem izkušenj z delom na projektih revizij pod mentorstvom
izkušenih revizorjev.

Izjemna EY izkušnja. Zgradi jo po svoje.

Priložnost
Trenutno iščemo nove sodelavce, ki se bi pridružili največji ekipi revizorjev v 
Sloveniji. Pomagal/-a nam boš s kvalitetno izvedbo revizije povečati zaupanje
v kapitalske trge, presojati in naslavljati raznovrstne tehnične izzive s katerimi 
se v volatilnih časih srečujejo naše stranke. Sodeloval/-a boš pri različnih 
projektih v različnih panogah. Tako boš nabiral/-a znanje in izkušnje, da boš 
postal/-a zaupanja vreden svetovalec, ki lahko s svojimi nasveti pomaga 
strankam pri poslovnih odločitvah.

Koga iščemo
►Ustrezna miselnost je pomembna. Si inovativen/-a,
prilagodljiv/-a in lahko slediš hitro spreminjajočemu svetu. 
►Si radoveden/-a in slediš svojemu poslanstvu. Vidiš
priložnosti namesto problemov, postavljaš dobra vprašanja preko katerih iščeš 
odgovore in tako gradiš boljše poslovno okolje.
►Ključno je vključevanje. Iščeš in sprejemaš drugačne poglede, ceniš razlike
in deluješ tako, da znotraj ekipe gradiš 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 pridobiš
►Preko izobraževanj in programov, osredotočenih na tvoj razvoj, boš
obogatil tvoja tehnična znanja in veščine
►S sodelovanjem v povezanih in raznolikih ekipah boš razširil/-a svoja obzorja
– tako s kariernega kot tudi s kulturnega vidika.
►Nenehno vlaganje v dobro počutje in razvoj kariere ti bo pomagalo
postati najboljša različica sebe.
►Ustvarjanje boljšega poslovnega okolja tako, da razviješ svoje osebno
poslanstvo in nam pomagaš razširiti pozitiven vpliv na naše ekipe, poslovno 
okolje, stranke in družbo.
►Zagotovljeno mentorstvo in usmerjanje naših izkušenih sodelavcev
(podpora, nasveti in povratne informacije).

Kaj lahko pričakuješ
►Delo v multidisciplinarnih, lokalnih in mednarodnih ekipah pod vodstvom in 
mentorstvom izkušenih sodelavcev.
►Hiter karierni razvoj in napredovanje.
►Možnost dela od doma
►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!

https://careers.ey.com/ey/job/Ljubljana-Za%C4%8Detnik-v-reviziji-%28m%C5%BEd%29-1000/787713201/
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