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Deloitte je vodilna družba na področju revizije, davčnega in pravnega, finančnega, poslovnega svetovanja 
in svetovanja na področju tveganj. V več kot 150 državah opravljamo storitve za javne ter zasebne družbe 
iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna podjetja. K uspehu 
naših strank prispeva več kot 240.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. 
Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja 
javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih.  
 
Deloitte Centralna Evropa šteje več kot 6.600 zaposlenih in zajema družbe v 18 državah, deluje pa kot ena 
povezana družba. Del te je tudi Deloitte Slovenija, ki odpira vrata timskemu igralcu in zanesljivemu 
svetovalcu.  
 
 
Tokrat iščemo osebo, ki bi se nam pridružila na poziciji: 
 

SVETOVALEC / VIŠJI SVETOVALEC ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 
(M/Ž) 

 
Deloitte s svojo prakso na področju preprečevanja pranja denarja podjetjem po vsem svetu pomaga 
razreševati številna pomembna vprašanja, povezana s pranjem denarja in gospodarskimi sankcijami. 
Strankam pomagamo zmanjševati tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter izpolnjevati zahteve 
zakonodaje glede ustreznih programov in kontrol, ki jih morajo izvajati. Kot član Deloittove vse večje ekipe 
strokovnjakov za skladnost poslovanja in preprečevanje pranja denarja boste strankam pomagali pri 
soočanju s številnimi izzivi, povezanimi s pranjem denarja, financiranjem terorizma ter sankcijami 
 
Kot svetovalec / višji svetovalec boste delali na: 

- Svetovanju in podpori strankam pri razvoju in izvajanju nalog na področju preprečevanja pranja 
denarja in skladnosti poslovanja; 

- Izvajanju nalog na področju internih procesov s področja preprečevanja pranja denarja; 
- Izvedbi revizij in ocene tveganja; 
- Pripravi in izvedbi izobraževanj (internih in za stranke)  
- Zagotavljanju podpore strankam na področjih notranjega upravljanja, politik in postopkov, 

povezanih z obvladovanjem tveganj na področju pranja denarja; 
- Predstavitev lastnih ugotovitev višjemu vodstvu in strankam; 
- Sodelovanju pri pripravi predlogov in ponudb za naše stranke. 

 
Kaj pričakujemo? 

- Diplomo/magisterij iz ekonomije, financ, prava ali drugega sorodnega področja 
- Poznavanje finančne in bančne regulative s poudarkom na predpisih in smernicah za preprečevanje 

pranja denarja; 
- Za položaj višjega svetovalca: delovne izkušnje v finančnih institucijah, svetovalnih ali nadzornih 

institucijah (za položaj svetovalca delovne izkušnje niso zahtevane so pa prednost); 
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- Zaželene so praktične izkušnje pri obvladovanju tveganj s področja pranja denarja ter finančnega 
kriminala in sankcij; 

- Prednost: poznavanje obstoječih in prihajajočih predpisov in smernic v zvezi s preprečevanjem 
pranja denarja (tako na ravni EU kot na lokalni ravni)  

- Zelo dobro obvladovanje programov Microsoft Office; 
- Samoiniciativnost, sposobnost vodenja, odgovornost do dela, delovnih nalog in spoštovanje rokov;  
- Ambicije za osebni razvoj, želja po učenju, raziskovanju, izmenjavi mnenj;  
- Odlično pisno izražanje in komunikacijske sposobnosti tako v slovenščini kot tudi angleščini; znanje 

dodatnega tujega jezika predstavlja prednost 
- Sposobnost določanja prednostnih nalog ter dela na več nalogah hkrati;  
- Uspešno delo v timu in individualno. 

 
Kaj nudimo?  

- Sodelovanje z ekipo izkušenih strokovnjakov, pridobivanje poglobljenega znanja in praktičnih 
izkušenj o davčnih zadevah, davčnih orodjih in podatkovnih bazah;  

- Sodelovanje z največjimi mednarodnimi in slovenskimi podjetji; 
- Možnost dela pri strankah na lokaciji v Sloveniji in širši regiji ter delo z Deloitte strokovnjaki po 

celotni mreži centralne Evrope; 
- Mlad in sproščen kolektiv ter program coachinga in mentorstva  

- Dinamično delovno okolje, fleksibilen delovni čas in kombinacija dela v pisarni in doma; 

- Možnost hitrega napredovanja;  

- Mednarodno zavarovanje za osebna in službena potovanja; 

- 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; 
- Delo pri dobitniku štirih prestižnih nagrad ˝Ugledni delodajalec v kategoriji Revizija, Računovodstvo 

in Strateško svetovanje ˝. 

 

Prijava: 

Prijavite se lahko na povezavi, kjer si ustvarite profil in priložite svoj življenjepis. 
 
Kontaktirali bomo samo kandidate, ki bodo prišli v ožji izbor in bodo povabljeni na razgovor.  
Vse prijave bodo obravnavane strogo zaupno in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

 

Veselimo se vaših prijav! 
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