
Aktuarski svetovalec (m/ž) 

 

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

stranke iz različnih panog. V več kot 150 državah Deloitte prinaša zmogljivosti svetovnega razreda 

in globoko lokalno strokovno znanje, ki strankam pomaga uspeti, kjer koli poslujejo. Več kot 

330.000 Deloittovih strokovnjakov se posveča krepitvi korporativne odgovornosti, raznolikosti, 

zaupanja javnosti in ustvarjanju pozitivnega vpliva v svojih skupnostih. 

 

Deloitte v Srednji Evropi pokriva 18 držav in deluje kot ena povezana enota z več kot 6000 

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. 

 

Glavne naloge in odgovornosti: 

Storitve za zavarovalnice, kot so: 

• MSRP 17 svetovanje 

• M&A 

• Razvoj modelov oblikovanja cen zavarovanj 

• Aktuarska podpora revizijskih poslov za zavarovalnice 

• Sodelovanje in podpora kolegom iz drugih Deloittovih pisarn po Evropi pri projektih v finančni 

industriji in širše 

 

Formalne zahteve: 

• Izkušnje na področju ekonomije, matematike, računalništva, tehnike, fizike ali financ 

• Odlične komunikacijske sposobnosti – ustne in pisne 

• Zelo dobro znanje angleščine, znanje drugih jezikov je dobrodošlo 

• Proaktiven odnos, usmerjen v storitve 

• Odlične organizacijske sposobnosti (˝time-management˝) 

 



Ponujamo: 

• Velike možnosti za osebni in strokovni razvoj 

• Delo v dinamičnem mednarodnem okolju in stalno usposabljanje na delovnem mestu 

• Konkurenčno plačilo, ki je sorazmerno z izkušnjami in uspešnostjo 

• Možnost sodelovanja z ekipo drugih svetovalcev za industrijo finančnih storitev (pri različnih 

mednarodnih projektih) 

• Fleksibilen delovni čas in možnost opravljanja dela od doma 

 

 

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje spodbujamo, da pošljejo življenjepis na povezavi. 

Vse prijave bodo obravnavane strogo zaupno.  

Kontaktirani bodo le kandidati, ki bodo uvrščeni v ožji izbor. 

 

Za več informacij vam je na voljo kontaktna oseba: Katja Golobič (kgolobic@deloittece.com) 

 

https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Actuarial-Consultant-m-f/6382

