
Se želiš seznaniti z najnovejšimi globalnimi trendi na področju finančne 
analitike?
Želiš delati z mednarodnimi strankami?
Te zanima digitalizacija na finančnem področju?

To in še več ti ponuja delo finančnega analitika 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 potencial.

Priložnost
Naša davčno-računovodska ekipa (Global Compliance & Reporting - GCR) 
zaradi hitre rasti širi svojo ekipo in za nadaljnje uspehe potrebuje pomoč 
novih ambicioznih sodelavcev. Naši strokovnjaki domačim in mednarodnim 
strankam pomagajo odkrivati priložnosti ter s svojim znanjem in izkušnjami 
stranke vodijo pri izpolnjevanju finančnih obveznosti ter doseganju poslovnih 
ciljev. Kot finančni analitik v EY boš sodeloval/-a pri pomembnih in 
navdihujočih projektih. V EY cenimo vse naše zaposlene in jim omogočamo, 
da svoj razvoj usmerjajo po svojih željah.

Pogoji za prijavo
► vsaj višješolska izobrazba ekonomske, finančne ali druge ustrezne smeri
► 2-5 let izkušenj na področju finančne analitike, kontrolinga ali 
računovodstva 
► odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in 
angleščini
► poznavanje MS Office programov

Kaj pričakujemo
► poznavanje računovodskega programa SAP
► vozniški izpit B kategorije predstavlja prednost
► dobre numerične in organizacijske sposobnosti, timski duh, prilagodljivost
► sodelovanje z zaposlenimi, grajenje dobrih delovnih odnosov in zavezanost 
k ohranjanju in izboljšanju zadovoljstva strank

Tvoje glavne naloge
► delo z domačimi in mednarodnimi strankami,
► analize in obdelave računovodskih podatkov,
► preverjanje računovodskih pregledov in bilanc, priprava finančnih analiz in 
poročil
► pomoč pri implementaciji novih programov in internih revizijah

Koga iščemo
Najbolj nas zanimajo kandidati, ki so po naravi radovedni in željni novega 
znanja. Radi sodelujete z drugimi in znate graditi dobre odnose s sodelavci in 
strankami. Osredotočeni ste na rezultate. Delujete strukturirano in imate 
analitične spretnosti. Če se hitro učite, imate dobre organizacijske 
sposobnosti in vas zanima finančno področje, je to pravo delovno mesto za 
vas.

Kaj vam ponujamo
V davčno-računovodskem oddelku v EY boste sodelovali pri pomembnih in 
navdihujočih projektih. Nudili vam bomo potrebna izobraževanja, 
usposabljanja in mentorstvo ter praktične izkušnje, s katerimi boste rasli in se 
razvijali. V EY cenimo vse naše zaposlene in jim omogočamo, da svoj razvoj 
usmerjajo po svojih željah. Delali boste v interdisciplinarnem okolju, kjer 
največ pomena dajemo kakovosti in izmenjavi znanja. Poleg tega vam 
ponujamo odlične delovne pogoje ter stimulativno, vključujoče in prijetno 
okolje. Nudili vam bomo:

► Stalno učenje: Razvili boste spretnosti in miselnost, ki vas bodo pripravile 
na prihodnost.
► Uspeh, kot ga vidite vi: Nudili vam bomo orodja in fleksibilnost, s katerimi 
boste na svoj način lahko pustili pečat.
► Transformacijsko vodenje: Z našimi vpogledi, mentorstvom in 
samozavestjo boste lahko postali pravi vodja.
► Raznoliko in vključujočo kulturo: Sprejeli vas bomo takšne, kot ste, da 
boste izrazili svoj glas in pomagali drugim, da najdejo svojega.

Ponujamo sodelovanje v obliki zaposlitve za nedoločen čas s šestmesečno 

poskusno dobo. Prijave zbiramo do 20. 12. 2022 preko spletnega obrazca

ali na e-mail sandra.antolovic.vaught@si.ey.com. Prijava naj vsebuje CV v 

slovenščini in angleščini.

Prijavite se sedaj!
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