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Deloitte nudi revizijske, svetovalne, davčne, pravne in finančne svetovalne storitve za javne in zasebne 

stranke iz več panog. V 150 državah prinašamo zmogljivosti svetovnega razreda in globoko lokalno 

strokovno znanje, ki strankam pomaga uspeti, kjer koli delujejo. Več kot 280.000 strokovnjakov je predanih 

krepitvi korporativne odgovornosti, raznolikosti, gradnji zaupanja javnosti in ustvarjanju pozitivnega vpliva 

v svojih skupnostih. Deloitte v Srednji Evropi pokriva 18 držav in deluje kot ena povezana enota s skoraj 

7.000 zaposlenimi. Naša integracija nam omogoča regionalno usklajevanje in lokalno zagotavljanje, kar 

dodaja vrednost našim storitvam in omogoča, da se izvajajo na najučinkovitejši način. Imamo izkušnje z 

zagotavljanjem medposlovnih in medpanožnih storitev za različne vrste strank, vključno z velikimi lokalnimi 

in mednarodnimi podjetji. 

 

O ekipi: 

Ekipa Poslovnega svetovanja nudi celovite storitve nacionalnim in mednarodnim podjetjem ter javnemu 

sektorju. V Sloveniji izboljšujemo regionalno prisotnost SAP z vzpostavitvijo ekipe svetovalcev SAP, ki bo 

delala na lokalnih in mednarodnih projektih ter predstavljala most med našimi regionalnimi in globalnimi 

zmogljivostmi SAP na lokalnih projektih in lokalnih naročnikih v regiji. Naš cilj je združiti naše regionalne in 

globalne izkušnje, poslovno znanje in praktičen pristop, da bi našim lokalnim in regionalnim strankam 

zagotovili praktične rešitve. Strankam pomagamo pri načrtovanju, rasti in strukturiranju poslovanja za 

reševanje ključnih vprašanj, kot so strategija, tehnologija in upravljanje sprememb. Projekti v obsegu bodo 

zajemali tako lokalna kot mednarodna podjetja (predvsem EU). 

 

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

 

SAP junior svetovalec 
 
 
Kaj pričakujemo:   

• Univerzitetna izobrazba (zaključena prva bolonjska stopnja); 

• Izvrstno poznavanje Excela in sorodnih orodij; 

• Močnega timskega igralca, ki je sposoben podpirati in prispevati k timsko usmerjenim ciljem s 
pozitivnim odnosom; 
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• Pripravljenost do dela in učenja na področju IT, SAP tehnologij in poslovanja; 

• Visoko motiviranost in samoiniciativnost; 

• Odlične verbalne in pisne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in angleščini (ustreza tudi 
znanje srbščine ali hrvaščine); 

• Izkušnje s tehnologijami, projekti ali implementaciji SAP (prednost); 

• Splošno poznavanje poslovnih procesov in poslovnih potreb v velikih podjetjih (prednost); 

• Izkušnje z delom v mednarodnem okolju (prednost). 
 
Opis delovnih nalog: 

• Postali boste del projektne ekipe za implementacijo SAP ter imeli priložnost dela z visoko 
usposobljenimi in izkušenimi strokovnjaki; 

• Sodelovanje s strankami, izgradnja poslovnih procesov in podpora pri vsakodnevnih aktivnostih 
projekta; 

• Testiranje, dokumentiranje, preslikava podatkov, reševanje problemov in prispevanje k ciljem 
projekta; 

• Odgovornost za podporo ključnim uporabnikom in interakcija z deležniki projekta. 
 
Nudimo: 

• Dolgoročne karierne priložnosti, tako lokalno kot mednarodno usmerjene; 

• Obsežne izkušnje, pridobljene z delom na različnih območjih in pri različnih strankah; 

• Načrtovani programi usposabljanja (40+ ur usposabljanja na leto); 

• 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; 

• 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; 

• Mednarodno potovalno zavarovanje v skladu s politikami družbe Deloitte; 

• Zahtevne naloge s svobodo delovanja na vašem področju in sponzorstvo pri pridobivanju 

certifikatov; 

• Prijazno timsko vzdušje, fleksibilen delovni čas in odlični delovni pogoji z možnostjo dela od doma; 

• Privlačna in konkurenčna plača, vključno s številnimi dodatnimi ugodnostmi in bonusi 

(subvencioniran vstop v fitnes ipd.). 

 

 

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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