
Imaš izkušnje s področja revizije in/ali finančnega svetovanja in želiš to 
znanje poglobiti?
Te zanimajo različni načini delovanja storitvenih in proizvodnih podjetij?
Želiš poglobiti znanje o poslovanju bančnih in zavarovalnih sistemov?
Želiš spoznati proces digitalizacije na finančnem področju?

To in še več ti ponuja delo revizorja oz. finančnega svetovalca v EY Slovenija.  
Na voljo boš imel/-a najsodobnejšo tehnologijo, obkrožen/-a boš z 
učinkovitimi ekipami. Zagotovili ti bomo raznoliko in vključujočo kulturo, ki ti 
bo pomagala odkriti tvoj potencial. Dostopal/-a boš do raznolikih internih in 
spletnih izobraževanj ter izobraževanj v tujini (npr. ACCA, CFA, CFE). Dobil/-a 
boš možnost spoznanja celotnega spektra storitev, ki jih nudi EY.

Priložnost
Trenutno iščemo nove sodelavce, ki se bi pridružili največji ekipi revizorjev 
oz. finančnih svetovalcev v Sloveniji. Tvoja vloga bo lahko revizorska ali 
usmerjena v finančno svetovanje, možna je tudi kombinacija vlog. S 
kvalitetno izvedbo revizije oz. strokovnim finančnim svetovanjem nam boš 
pomagal/-a povečati zaupanje v kapitalske trge, presojati in naslavljati 
raznovrstne tehnične izzive s katerimi se v nepredvidljivih časih srečujejo 
naše stranke. Sodeloval/-a boš pri različnih projektih v različnih panogah. 
Omogočili ti bomo, da razvijaš spretnosti in širiš svoje znanje ter nam tako 
pomagaš graditi boljše poslovno okolje za naše zaposlene, naše stranke in 
širšo družbo.

Kaj pričakujemo
► 3-5 let izkušenj na področju revizije in/ali finančnega svetovanja
► Zaključen študij ekonomskih, tehničnih ali sorodnih smeri 
► Dobro poznavanje SRS in IFRS
► Dobro poznavanje programov MS Office
► Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in 
angleščini
► Osredotočenost na rezultate, natančnost, motiviranost, sposobnost dela v 
skupini in želja po preseganju pričakovanj
► Zaključevanje revizijskih postopkov, izvajanje nalog v skladu s standardi 
podjetja in panoge, razumevanje in izvajanje ustreznih politik in postopkov
► Sodelovanje z zaposlenimi pri stranki, grajenje dobrih odnosov in 
zavezanost k ohranjanju in izboljšanju zadovoljstva strank
► Grajenje delovnega okolja, ki spodbuja učinkovitost, inovativnost in 
skupinski duh, ohranjanje dobrih odnosov s sodelavci, kar spodbuja odprto 
komunikacijo in deljenje informacij
► Uporaba tehnologij za neprestano učenje, deljenje znanja z drugimi člani 
ekipe in izboljšanje storitev, ki jih nudimo strankam

Kaj lahko pridobiš
► Preko izobraževanj in programov, osredotočenih na tvoj razvoj, boš
obogatil tehnična znanja in veščine – nudimo priložnost pridobitve nazivov 
ACCA, CFA in CFE
► 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
► Stimulativni način nagrajevanja
► Možnost dela od doma
► Priložnosti za delo v mednarodnem okolju

Ponujamo sodelovanje v obliki redne zaposlitve za nedoločen čas. Prijave 
zbiramo do 10.11. 2022 izključno preko spletnega obrazca. Prijava naj 
vsebuje CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v 
obeh jezikih.

Prijavite se sedaj!
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