
Davčni svetovalec začetnik (m/ž)

V EY boste imeli priložnost zgraditi resnično izjemno izkušnjo. Na voljo boste 
imeli najsodobnejšo tehnologijo, obkroženi boste z učinkovitimi ekipami. 
Zagotovili vam bomo raznoliko in vključujočo kulturo na globalni ravni, ki 
vam bo pomagala odkriti vaš polni potencial. Preko naših programov 
mentorstva in coachinga boste razvili znanja, ki jih potrebujete danes in 
bodo relevantna v prihodnosti. Poleg tega pa boste gradili mrežo sodelavcev, 
mentorjev in vodij, ki vas bodo spremljali tekom poti v EY in naprej.  

Izjemna EY izkušnja. Zgradi jo po svoje.

Priložnost
Iščemo interne, ki bi se pridružili naši ekipi davčnih strokovnjakov. Naša 
davčna ekipa za nadaljnje uspehe potrebuje pomoč novih ambicioznih 
sodelavcev. Sodelovali boste lahko v močni ekipi strokovnjakov z davčnega 
področja, hkrati pa bo to tudi priložnost za učenje in hitrejši karierni 
napredek. Naši davčni strokovnjaki strankam pomagajo odkrivati priložnosti 
in nadzorovati davčna tveganja. S svojim znanjem in izkušnjami strankam 
pomagajo izpolnjevati vse davčne obveznosti ter dosegati poslovne cilje.

Kot davčni svetovalec v EY boste sodelovali pri pomembnih in navdihujočih 
projektih. Nudili vam bomo potrebna izobraževanja, usposabljanja in 
mentorstvo ter praktične izkušnje, s katerimi boste rasli in se razvijali. V EY 
cenimo vse naše zaposlene in jim omogočamo, da svoj razvoj usmerjajo po 
svojih željah. Kmalu vam bomo zaupali odgovornost za pomembnejše 
naloge, ki vam bodo predstavljale izziv in vas motivirale. Delali boste v 
interdisciplinarnem okolju, kjer največ pomena dajemo kakovosti in izmenjavi 
znanja. Poleg tega vam ponujamo odlične delovne pogoje ter stimulativno, 
vključujoče in prijetno okolje.

Koga iščemo
► Ustrezna miselnost je pomembna. Iščemo ljudi, ki so inovativni, 

prilagodljivi in lahko sledijo hitro spreminjajočemu svetu.
► Ste radovedni in sledite svojemu poslanstvu. Iščemo ljudi, ki vidijo 

priložnosti namesto izzivov, ki postavljajo boljša vprašanja preko katerih 
najdejo boljše odgovore in tako gradijo boljše poslovno okolje.

► Ključno je vključevanje. Iščemo ljudi, ki iščejo in sprejemajo drugačne 
poglede, ki cenijo razlike in delujejo tako, da znotraj ekipe gradijo varnost 
in zaupanje.

► Kvalifikacije:
► Študij ekonomskih, pravnih ali sorodnih smeri oz. zaključen študij
► Dobro poznavanje programov MS Office
► Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in 

angleščini

Kaj lahko pridobite
► Preko izobraževanj in programov, osredotočenih na vaš razvoj, boste 

obogatili vaša tehnična znanja in veščine v okviru transformativnega
vodenja

► S sodelovanjem v povezanih in raznolikih ekipah boste razširili svoja 
obzorja – tako s kariernega kot tudi s kulturnega vidika.

► Nenehno vlaganje v dobro počutje in razvoj kariere vam bo pomagalo 
postati kar najboljša različica sebe.

► Ustvarjanje boljšega poslovnega okolja tako, da razvijete svoje osebno 
poslanstvo in nam pomagajte razširiti pozitiven vpliv na naše ekipe, 
poslovno okolje, stranke in družbo.

► Zagotovljeno mentoriranje in usmerjanje naših izkušenih sodelavcev 
(podpora, nasveti in povratne informacije).

Kaj lahko pričakujete
► Raznolike projekte, polne izzivov, za domače in mednarodne stranke.
► Zanimivo in samostojno delo, ki zahteva predanost in samoiniciativnost.
► Delo v multidisciplinarnih ekipah pod vodstvom in mentorstvom izkušenih 

sodelavcev.
► Inovativen sistem ugotavljanja uspešnosti in načrtovanja kariernega 

razvoja, znotraj katerega boste lahko našli način dela, ki vam ustreza.
► Priložnosti za delo v mednarodnem okolju.

Ponujamo sodelovanje v obliki študentskega dela ali redne zaposlitve. 
Izbrani kandidati bodo z delom pričeli v avgustu 2021. Prijave zbiramo do 
zasedbe mest izključno preko spletnega obrazca. Prijava naj vsebuje
Europass CV v slovenščini in angleščini ter motivacijsko pismo prav tako v 
obeh jezikih.

Prijavite se tukaj!
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