
Don’t wait. Act.

Mazars, the smart choice.

Ključna dejstva in številke

45+
ur izobraževanja na temo tehničnih znanj na leto

Izpopolnjevanje
preko dostopa do LinkedIn Learning vsebin 

Mednarodna mobilnost
in možnosti zanjo tekom celotne kariere

87%
zaposlenih v Mazarsu prispeva v dobrodelne namene

Pripravnik v reviziji (M/Ž) - Ljubljana

www.mazars.si

Uspešna, hitro rastoča in zaposlenim prijazna revizijska družba 

MAZARS d.o.o. se je uspela pozicionirati med pet največjih 

revizijskih družb v Sloveniji. Zaradi povečanja obsega poslovanja v 

svojo ekipo vabimo sodelavca pripravnika v reviziji (Audit

Assistant), ki je predan stroki, zna kombinirati pisarniško in terensko 

delo, je pripravljen na prevzemanje odgovornosti in želi prispevati k 

nadaljnjemu razvoju družbe. Prijeten kolektiv Mazarsa v Sloveniji 

trenutno sestavlja 27 strokovnjakov, od tega sedem pooblaščenih 

revizorjev, 13 sodelavcev z večletnimi izkušnjami v reviziji in pet 

zaposlenih s področja davkov ter računovodskih storitev.

Opis delovnega mesta

Zakaj Mazars?

Mazarsu se ne pridružite po naključju. Mazars izberete. Globalna šola 

odličnosti, kjer boste vsakodnevno izzvani za rast in razvoj. Naš uspeh 

je osnovan na izjemni ekipi, zato ne sprejmemo prav vsakogar. 

Napredovanje pri nas je v tesni povezavi z izobraževanjem, to pa vam 

omogoča kariero prilagoditi vašim željam, tako znotraj kot zunaj naše 

organizacije. Zgodbo o naši večletni neprekinjeni rasti piše naša ekipa 

in obenem narekuje naše prihodnje korake. Pričakujemo vaš prispevek 

in nagrajujemo vašo iznajdljivost. Pridružite se nam v pisanju skupne 

zgodbe in na novi poti sklenite prijateljstva za vse življenje.

Mazars. Pravilna izbira.

Na kratko o Mazarsu

Mazars je ena vodilnih mednarodnih organizacij za opravljanje 

revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev. Edinstveno partnerstvo 

nam omogoča, da poslujemo kot enotna integrirana mednarodna 

ekipa v več kot 90 državah po svetu, temelječ na znanju preko 

42.000 strokovnjakov: 26.000 v sklopu integriranega partnerstva 

mreže Mazars in 16.000 v združenju Mazars North America Alliance. 

Strankam vseh velikosti nudimo pomoč na vseh stopnjah njihovega 

razvoja.

Mazars v Sloveniji predstavljata revizijska družba MAZARS d.o.o. in 

finančno-svetovalna družba MAZARS CONSULTING d.o.o. 

Prijavo z življenjepisom pošljite do 15. 8. 2021 na jobs@mazars.si

• Sodelavca z zaključeno univerzitetno izobrazbo ali diplomanta 

pripravnika oz. študenta zadnjega letnika (program 2. stopnje);

• Znanje angleškega jezika, Excela in drugih MS Office orodij;

• Samoiniciativnost, organiziranost in prilagodljivost;

• Vozniški izpit B kategorije.

• Sodelovanje z ekipo izkušenih strokovnjakov;

• Pridobivanje poglobljenega znanja pri revidiranju mednarodnih 

in slovenskih podjetij različnih velikosti;

• Strokovno mentorstvo in podporo ekipe;

• Dinamično timsko delo v mladem in prijetnem kolektivu ter 

mednarodnem okolju;

• Možnost hitrega napredovanja;

• Svobodo in fleksibilnost soustvarjanja svoje vloge v podjetju;

• Izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja na področju revizije;

• Redna zaposlitev za določen čas (1 leto) z možnostjo 

podaljšanja za nedoločen čas (3-mesečno poskusno obdobje)

Kaj iščemo?

Kaj nudimo?

1,9 mrd
prihodkov na globalni ravni (poslovno leto 2019/2020)

+60%
stopnja globalne rasti v zadnjih 5 letih


