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Deloitte so ljudje, izkušnje, industrije in storitve, ki jih zagotavljamo v 150 državah po vsem svetu. Je izziv za 

tvoj um, odlična odskočna deska in izjemna priložnost za razvoj ter pridobivanje dragocenih izkušenj. Naredi 

prvi korak – prijavi se in nam pošlji svoj življenjepis, da te spoznamo. Deloitte je preprosto tvoja najboljša 

izbira. 

 

Tokrat iščemo osebo, ki bi se nam pridružila na poziciji: 

 

Svetovalec / Višji svetovalec v oddelku Finančnega svetovanja 
 
 
Kaj pričakujemo:   

• Univerzitetna izobrazba (zaključena prva bolonjska stopnja); 

• Odlično govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem in angleškem jeziku; 

• Izvrstno poznavanje Excela in sorodnih orodij; 

• Odlične analitične sposobnosti; 

• Vsaj 1 leto delovnih izkušenj v finančnem svetovanju, reviziji ali finančnem kontrolingu za delovno 
mesto Svetovalca in vsaj 3 leta v primeru Višjega Svetovalca; 

• CFA, ACCA ter enakovredna potrdila oz. v teku pridobivanja certifikatov predstavljajo prednost; 

• Dobro poznavanje in razumevanje načel računovodstva in finančnega poročanja (Višji Svetovalec); 

• Odlične komunikacijske spretnosti in veselje do dela v skupini. 
 
Opis delovnih nalog: 

• Sodelovanje pri M&A projektih, svetovanje prevzemnikom in ciljnim družbam; 

• Sodelovanje pri projektih finančnega in poslovnega prestrukturiranja; 

• Podpora pri finančnih in komercialnih skrbnih pregledih; 

• Analiza in sinteza podatkov o ciljnem podjetju, identifikacija preteklih in prihodnjih finančno-
poslovnih trendov, kakovosti prihodkov in obratnega kapitala ter obveznosti in tveganj; 

• Priprava in oblikovanje poročil o svetovanju pri transakcijah po meri naročnika (Višji Svetovalec); 

• Priprava ponudb in marketinških dokumentov za projekte (Višji Svetovalec); 

• Prednostno razvrščanje ciljev in nalog, sodelovanje pri načrtovanju projektov ter poročanje o 
stanju projektov (Višji Svetovalec); 

• Analiziranje finančnih podatkov, pregled evidenc, preverjanje primerljivih podjetij na trgu in 
razvoj finančnih modelov; 

• Navezovanje in negovanje stikov s strankami ter sodelavci iz drugih Deloittovih oddelkov in družb; 

• Uporaba vseh razpoložljivih orodij in virov za pridobivanje podatkov, ki so pomembni za projekte; 

• Mentorstvo in uvajanje začetnikov v skupini (Višji Svetovalec). 
 
 

https://apply.deloittece.com/en_US/careers/SearchJobs/?523=%5B5517%5D&523_format=1482&listFilterMode=1&jobRecordsPerPage=10&


Nudimo: 

• Urejene delovne razmere in možnost dela od doma; 

• Izjemne priložnosti za strokovno in osebno rast; 

• Konkurenčno plačilo, stimulativno nagrajevanje v skladu z izkušnjami in delovno uspešnostjo, 

• Izjemne možnosti za učenje – dostop do tečajev LinkedIn Learning, Udemy, Factiva, Knowledge 
Exchange, …  in neomejen dostop do Deloittovega učnega portala z več kot 100.000 tečaji; 

• Sponzorstvo pri pridobivanju certifikatov CFA, ACCA, Pooblaščeni ocenjevalec podjetij ipd. 

• Vsak ponedeljek sveže sadje in vsakodnevna odlična kava za zdrave in energične delovne dni; 

• Atraktivno in sodobno delovno okolje na vrhunski lokaciji v osrčju Ljubljane; 

• Vključitev v team Deloitte finančnega svetovanja, ki je bil v prvi polovici 2022 na prvem mestu 

finačnih svetovalcev v Centralni Evropi. 
 

 

Prijave: 

Prijaviš se lahko na povezavi, kjer si ustvariš profil in priložiš svoj življenjepis. 

 

Kontaktirali bomo samo kandidate, ki bodo prišli v ožji izbor in bodo povabljeni na razgovor.  

Vse prijave bodo obravnavane zaupno in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
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