
Svetovalec za področje IT / Tech consultant (m/ž) 

Poslovno svetovanje 

Deloitte Slovenija je eno od vodilnih podjetij za svetovalne storitve v Sloveniji, usmerjeno k 

odličnosti in profesionalnosti pri zagotavljanju storitev. Naš dostop do vrhunskega 

intelektualnega kapitala, z več kot 200.000 zaposlenimi po vsem svetu, od tega več kot 100 v 

Sloveniji, omogoča izvajanje storitev na izjemno širokem spektru strokovnih področjih, in sicer 

reviziji, davčnem in pravnem svetovanju ter finančnem in poslovnem svetovanju. 

Iščemo ambiciozne diplomante (ali študente proti koncu svoje študijske poti), ki si želijo delati 

kot svetovalci na področju informacijske tehnologije. Prijave zbiramo za različne ravni 

izkušenosti, od svetovalcev do višjih managerjev (dejanska pozicija bo določena glede na 

pretekle delovne izkušnje in kompetence kandidata). 

Opis dela: 

Aktivno sodelovanje na raznovrstnih projektih s področja informacijske tehnologije (v 

različnih industrijah, tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju) kar med drugim zajema: 

analizo trenutnega stanja (analiza obstoječih podatkov, analiza obstoječe IT arhitekture, 

identifikacija vrzeli in priložnosti za izboljšanje), snovanje končnih rešitev (definiranje ciljnega 

stanja, npr. nadgradnja ali zamenjava obstoječih tehnologij, uvedba novih IT rešitev), načrt in 

podpora pri implementaciji rešitve, vodenje razvojnih in implementacijskih projektov, in 

podobno. 

Od vas pričakujemo: 

• Univerzitetno izobrazbo oziroma zadnji letnik študija (prednost imajo študentje 

matematike, računalništva in informatike ipd.)   

• Predznanje informatike in računalništva: poznavanje različnih informacijskih 

tehnologij, dobro znanje programiranja (npr. Python, Java...), dela z bazami podatkov 

(npr. SQL), poznavanje programske in strojne opreme, omrežja in varnosti  

• Računalniško pismenost in poznavanje programov MS Office (MS PowerPoint, MS 

Excel, MS Word) 

• Odlično znanje slovenskega in angleškega jezika (ustno in pisno) 



• Logičen in sistematičen pristop k reševanju analitičnih nalog 

• Zmožnost samostojnega dela in aktiven pristop k reševanju zadanih nalog 

• Sposobnost timskega dela in dela v stresnih situacijah 

• Skrbnost, natančnost, odgovornost za rezultate dela 

• Sposobnost identificiranja prednostnih nalog in dela na več projektih hkrati 

• Pripravljenost na občasno delo pri strankah in/ali delo v tujini 

• Profesionalen, posloven odnos do strank do sodelavcev 

Ponujamo vam: 

• Izjemno priložnost za razvoj tako na profesionalni kot osebni ravni 

• Zanimivo, samostojno in izzivov polno delo v dinamičnem mednarodnem okolju 

• Nagrajevanje uspešnosti na delovnem mestu 

• Priložnost za bogat osebni in poklicni razvoj tako v Sloveniji kot v tujini 

• Karierna pot, ki temelji na uspešnosti 

• Hitro napredovanje oseb z visokimi dosežki 

• Podpora prilagojenim strokovnim in osebnim razvojem: zagotovljeno je mentorstvo 

naših strokovnjakov in programi strokovnega usposabljanja 

• Privlačna in konkurenčna plača, s številnimi dodatnimi ugodnostmi 

• Sveže sadje in kvalitetna kava poskrbijo za zdrave in z energijo polne delovne dni 

• Atraktivno in sodobno delovno okolje z odlično lokacijo v Ljubljani 

 

Vabimo vas, da se prijavite 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/Svetovalec-za-podro-je-IT-Tech-consultant-m/6656

