Edinstvena kariera za edinstvene ljudi!
Zaposlovanje diplomantov

Družba Deloitte je največja svetovalna družba na svetu. Predvsem je poznana po storitvah
revizije, vendar pa je poleg te tudi pomemben in celo večkrat nagrajeni ponudnik storitev
davčnega pravnega ter poslovnega in finančnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz
različnih gospodarskih panog. Deloittova svetovna mreža je obsežna: z globalno povezanim
omrežjem družb članic v več kot 150 državah ponuja prvovrstne zmogljivosti in izjemno
kakovostne storitve ter strankam omogoča vpogled v kompleksne izzive, s katerimi se soočajo
pri svojem poslovanju. V svetovnem merilu v Deloittu deluje približno 225.000 strokovnjakov,
zavezanih k zagotavljanju rezultatov, ki štejejo.
V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod
skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited.
Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve
revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju
tveganj, ki jih zagotavlja več kot 100 domačih in tujih strokovnjakov.
Strokovnjake združenja Deloitte povezuje kultura sodelovanja, ki spodbuja poštenost in visoko
vrednost, ki jo zagotavljajo trgom in strankam, predanost drug drugemu in moč, ki jo črpajo iz
kulturne raznolikosti. Naši zaposleni se nenehno učijo, pridobivajo nove dragocene izkušnje in
se soočajo s poklicnimi priložnostmi, ki bogatijo. Strokovnjaki družbe Deloitte si prizadevajo
krepiti odgovornost podjetij, vzpostaviti zaupanje javnosti in pustiti pozitiven vtis v družbi.

Ker neprestano širimo skupino strokovnjakov, nudimo priložnost razvoja kariere ljudem z
različnimi akademskimi ozadji, kariernimi potmi in osebnostnimi lastnostmi. Priložnost
ponujamo samostojnim, ambicioznim in kreativnim posameznikom, z izkušnjami ali brez, z
odličnim znanjem angleškega jezika, ki iščejo nove izzive in priložnost za delo na projektih.
Mladim diplomantom ponujamo stimulativno delovno okolje, veliko možnosti za
pridobitev izkušenj v mednarodnem okolju ter za učenje od usposobljenih in strokovno
podkovanih sodelavcev. Če ste motivirani, ustvarjalni, vas zanimajo finance ter
sodelovanje z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki, ste na pravi poti, da se nam
pridružite!
Največ mladih diplomantov - od 10 do 20 – običajno zaposlimo konec poletja, kar pa ne
pomeni, da vaše prošnje z življenjepisom niso dobrodošle kadar koli v letu. Zaposlitvene
oglase objavljamo skozi vse leto, zato nas spremljajte na spletni strani www.deloitte.si ter na
Facebooku Deloitte Slovenija. Če boste ustrezali spodnjim pogojem, vas bomo povabili na
razgovor in testiranje:
 univerzitetna izobrazba ekonomske ali katere druge smeri (matematika, fizika, tudi pravo in
družboslovje),
 poznavanje in uporaba Microsoft Office orodij,
 aktivno znanje angleškega jezika,
 sposobnosti timskega dela,
 natančnost, samoiniciativnost, proaktivnost,
 pripravljenost samostojnega sprejemanja znanja.
Pridružite se naši ekipi – Deloitte vam bomo približali tudi na Kariernem sejmu! Točen termin
predstavitve najdete v programu sejma.
Vsi tisti, ki boste prinesli na predstavitev svoj CV, boste imeli možnost, da se uvrstite v skupino,
ki bo po Kariernem sejmu obiskala sedež naše družbe in spoznala svoje morebitne bodoče
sodelavce! Več informacij o tem boste izvedeli na predstavitvi.

