
Deloitte – oglas za delovno mesto svetovalec/višji svetovalec (consultant/senior consultant) 

Koga iščemo? 

Iščemo motivirane, ambiciozne posameznike za delo v oddelku poslovnega svetovanja v Ljubljani. Vaše 

prijave bomo obravnavali sproti. 

Delamo z največjimi podjetji na področju bančništva, trgovine (retail&consumer goods), zavarovalništva 

in tehnološkega sektorja ter z naročniki iz javnega sektorja. Iščemo prilagodljive, motivirane posameznike, 

ki se hitro uničijo, se ne bojijo izzivov in jih veseli delo s strankami. 

Kot svetovalec boste pridobivali izkušnje na področjih, kot so: 

• Razvoj in izvedba strategij – oblikovanje strategij za pomoč našim strankam pri sprejemanju 

pomembnih dolgoročnih odločitev; 

• Optimizacija procesov – analiza in ocena obstoječih procesov v organizaciji in načrtovanje 

postopkov za povečevanje učinkovitosti; 

• Tržne raziskave in primerjalne analize – priprava izčrpnih analiz za omogočanje poglobljenega 

vpogleda strankam v informacije, ki jih potrebujejo; 

• Skrbni pregledi – priprava podrobnih analiz izbranega podjetja ali panoge; 

• Izdelava ekonomskih modelov – razvoj različnih ekonomskih modelov (kreditni modeli, modeli 

tveganja itd.); 

• Javni sektor – priprava političnih smernic in ocen nacionalnih in strateških dokumentov Evropske 

unije; 

• Delo je vezano na področja, kot so bančništvo, zavarovalništvo, energetika, potrošniško blago in 

maloprodaja, logistika in distribucija, trajnost, okoljska, družbena in upravljavska vprašanja, 

farmacija, tehnologija itd. 

Vaša vloga v Deloittu 

• Spoznavanje različnih panog in pridobivanje poglobljenega znanja na ključnih področjih; 

• Delo z največjimi podjetji in preučevanje njihovega poslovanja ter panoge; 

• Analiza podatkov, izdelava primerjalnih analiz in pridobivanje informacij o trgu za pripravo 

strategij za naše stranke; 

• Izpopolnjevanje komunikacijskih in predstavitvenih veščin – priprava ponudb, poročil, 

predstavitev za stranke in drugih dokumentov; 

• Sodelovanje z drugimi oddelki v podjetju, kot sta oddelek finančnega in davčnega svetovanja; 

• Sodelovanje na Deloittovih internih pobudah, namenjenih izboljševanju načina dela v podjetju. 

Naša pričakovanja 

Izobrazba in poklicne kvalifikacije: 

• Magisterij iz ekonomije ali drugega ustreznega področja (osebe v zadnjem letniku ali v procesu 

zaključevanja so primerni kandidati za to pozicijo); 

• Najpomembnejše je, da vas vsebina dela zanima; 

• Zaželene so predhodne delovne izkušnje in poklicne kvalifikacije; 

• Pričakujemo tekoče znanje poslovne angleščine, drugi jeziki so dodatna prednost. 



Zaželene kompetence: 

• Močne analitične sposobnosti in zmožnost oblikovanja ugotovitev ter priporočil na podlagi analiz; 

• Sposobnost jasnega izražanja in komunikacije s strankami v slovenskem jeziku; 

• Izkušnje z upravljanjem odnosov z različnimi deležniki; 

• Kreativno razmišljanje, iznajdljivost pri reševanju problemov, s katerimi se soočajo stranke; 

• Strukturirano razmišljanje in zmožnost razčlenjevanja kompleksnih vprašanj. 

Kaj nudimo? 

• Ustvarjanje resnične dodane vrednosti z aktivnim sodelovanjem v gospodarsko pomembnih 

projektih; 

• Odprte možnosti za hitro napredovanje uspešnih zaposlenih in transparenten karierni razvoj; 

• Prilagojeno usmerjanje pri strokovnem in osebnem razvoju - na voljo so mentorski programi in 

programi strokovnega usposabljanja; 

• Možnost dela pri strankah na lokaciji v Sloveniji in širši regiji ter delo z Deloitte strokovnjaki po 

celotni mreži centralne Evrope; 

• Konkurenčna plača, vključno s številnimi dodatnimi ugodnostmi kot so fleksibilen delovni čas, 

bonusi, in možnost dela na daljavo; 

• Poudarek na osebnostnem in profesionalnem razvoju naših svetovalcev z organizacijo team 

building dejavnosti, kreativnih delavnic, jezikovnih tečajev in nagrajevanjem prek sistema za 

spremljanje razvoja in uspešnosti zaposlenih;Kritje stroškov pridobivanja certifikatov na področjih 

project management (PMP, CAPM), business analyst (PMI-PBA), Scrum/Agile in Cloud (Azure, 

Google, AWS) in drugi; 

• Mednarodno zavarovanje in subvencionirana telovadba. 

Deloitte 

Deloitte je največja revizijsko-svetovalna družba na svetu. Deloitte so ljudje in izkušnje, so panoge in 

storitve. Slednje zagotavljamo v 150 državah po vsem svetu. Smo intelektualni izziv in odlična odskočna 

deska za začetek vaše kariere. Smo priložnost za razvoj in pridobivanje dragocenih izkušenj. Naredite prvi 

korak – prijavite se in nam pošljite življenjepis, da vas spoznamo. Smo preprosto vaša najboljša izbira. 

Naslednji koraki 

Zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo (Europass CV in motivacijsko pismo) na povezavi.  

https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Svetovalec-Vi-ji-svetovalec-Poslovnega-svetovanja/5785

