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Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe strokovnih storitev v Sloveniji - nudimo storitve revizije, davčnega, pravnega, 

poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. Naše delo združuje svetovanje z dejanji in 

integriteto. Verjamemo, da lahko postanemo močnejši le, ko so močnejše naše stranke in družba. Prav zato Deloitte vlaga v 

izjemne ljudi različnih talentov in okolij ter jim daje moč, da dosežejo več, kot bi lahko drugje. V trenutku, ko se nam pridružiš, 

postaneš del Deloittove družine. 

 

Analitik v reviziji / Revizor začetnik (m/ž) 

Revizija 
Ljubljana, Slovenija 

Št. oglasa: #3492 
 

Te zanimajo naslednje delovne naloge? 

• Pregledovanje in revidiranje računovodskih 

izkazov v skladu z lokalnimi oz. 

mednarodnimi računovodskimi standardi. 

• Analiziranje računovodske dokumentacije 

in upoštevanje potreb stranke. 

• Sodelovanje s strankami na dnevni ravni 

ter navezovanje poslovnih odnosov z 

drugimi finančnimi strokovnjaki in 

predstavniki industrij. 

• Seznanjanje z Deloittovim revizijskim 

pristopom ter sprotno poglabljanje teh 

znanj. 

• Obravnavanje drugih vprašanj s področja 

revizije in računovodstva. 
 

Pri zgoraj naštetih področjih uporabljamo 

najnaprednejša orodja, tehnologije in 

revizijske metode. 

 

 
Veselimo se sodelovanja s tabo! 

Imaš potrebne veščine in izkušnje? 

• Si diplomant ali študent zadnjega letnika 

(program 2. stopnje) ekonomije, 

matematike, poslovne informatike, 

računovodstva, revizije ipd. 

• Zanimaš se za področje revizije ter 

opravljanje dela revizorja. 

• Imaš izkušnje in znanje s področja 

računovodstva (študentska izmenjava, 

praksa, pripravništvo… predstavljajo 

prednost). 

• Znanje slovenskega in napredno znanje 

angleškega jezika. 

• S paketom MS Office (MS PowerPoint, MS 

Excel, MS Word) si na 'ti'. 

• Si samostojen, rad delaš tudi v timu; stres 

prenašaš hladnokrvno. 

• Si priden, natančen in dobro organiziran. 

• Imaš željo in si pripravljen svoj čas vložiti v 

razvijanje znanja in kompetenc. 

Pridruži se nam – nudimo ti: 
• Delo v največji svetovalni družbi na svetu. 
• Izjemno priložnost za strokovno in osebno 

rast z individualnim načrtom napredovanja. 
• Priložnost za delo z največjimi strokovnjaki 

na področju revizije in revizijskega 
svetovanja. 

• Delo v dinamičnem, mednarodnem timu. 
• Konkretno podporo pri usvajanju jedrnih 

kompetenc in mehkih veščin. 
• Pomoč pri pridobivanju profesionalnih 

kvalifikacij (npr. ACCA, CFA). 
• Konkurenčno plačilo. 
• Zaposlitev pri trikratnem dobitniku 

prestižne nagrade "Ugledni delodajalec". 

Svojo prijavo oddaj na povezavi: Careers at Deloitte (deloittece.com)

Zagotovi si službo v avgustu  

in uživaj v brezskrbnem poletju! 

Vsaka zgodba 

ima svoj začetek. 
 

Kakšen bo pa tvoj? 

careers.deloitte.com 

https://si.career.deloittece.com/job-posting/3492/Analitik-v-reviziji-(m%2F%C5%BE)
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