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Si želite svojo karierno pot začeti na področju revizije s pomočjo naših visoko usposobljenih

strokovnjakov?

V svoje vrste vabimo odgovorne, zanesljive in izzivov željne začetnike, ki si želijo postati del

KPMG

Asistenti (začetniki) v reviziji M/Ž

KPMG je mednarodna mreža visoko strokovnih svetovalnih podjetij, ki zagotavljajo revizijske,

davčne in svetovalne storitve. V partnerskih podjetjih po vsem svetu delujemo v 153 državah in

zaposlujemo več kot 207.000 ljudi. KPMG v Sloveniji je prisoten že 26 let in zaposlujemo več

kot 140 sodelavcev. Zavezani smo k zagotavljanju najvišje kakovosti vseh storitev za svoje

stranke. Ponosni smo na svoje sodelavce, ki so ključ in vodilo našega uspeha.

K prijavi vabimo vse:

• Študente vsaj 2. letnika podiplomskega študija in tiste, ki ste tik pred zaključkom ali ste 

zaključili s podiplomskim študijem (smeri: ekonomija, pravo, matematika, informatika),

• Z veliko željo po razvoju in nadgrajevanju znanja na področju revizije,

• Odgovorne, organizirane in samoiniciativne do dela,

• Razpoložljive za polni delovni čas (redna zaposlitev, lahko tudi študentsko delo),

• Z dobrim znanjem MS Office orodij,

• Z dobrim znanjem slovenskega in angleškega jezika.

Nudimo vam: 

• Dinamično delo in karierni ter osebni razvoj v profesionalnem mednarodnem delovnem 

okolju,

• Timsko delo v izkušeni ekipi strokovnjakov,

• Pridobitev izkušenj v lokalnih podjetjih iz različnih industrij,

• Dolgoročno zaposlitev v Ljubljani, Mariboru ali Novi Gorici,

• Redna in dodatna izobraževanja v okviru KPMG Slovenija in KPMG globalno.

Izbrani kandidati/ke bodo nastopili z delom v avgustu 2021. 

Vaše prijave z življenjepisom pričakujemo

na recruitment@kpmg.si do ponedeljka, 7.6.2021.
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