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Pridružite se naši ekipi! 
Deloitte Slovenija je eno od vodilnih podjetij za strokovne storitve v Sloveniji, usmerjeno k odličnosti zagotavljanja 
profesionalnih storitev in svetovanja. Naš dostop do vrhunskega intelektualnega kapitala z več kot 200.000 zaposlenimi 
po vsem svetu, od tega več kot 90 v Sloveniji, nam omogoča opravljanje storitev na več strokovnih področjih, in sicer 
reviziji, davčnem in pravnem svetovanju, poslovnem ter finančnem svetovanju. 

Z nenehnim razvojem našega podjetja se pojavljajo tudi nove zaposlitvene priložnosti. Tokrat v oddelku Poslovnega 
svetovanja iščemo začetnika ali izkušenega svetovalca za delovno mesto:  

Podatkovni analitik (data analyst) – m/ž 

 
Opis dela: 

 ad hoc pridobivanje podatkov in analiza le-teh z uporabo relacijskih podatkovnih baz, Excela in ostalih podpornih 
sistemov, ki podpirajo zajemanje, upravljanje, modeliranje in uporabo podatkov ter znanja, 

 podpora ekipi poslovnih svetovalcev pri izvedbi projektov in iniciativ s podatki, 

 komuniciranje s stranko, poročanje vodjem projektov, 

 priprava dokumentacije, vodenje delavnic oziroma sodelovanje pri delavnicah. 

 
Od vas pričakujemo, da imate: 

 univerzitetno izobrazbo (magisterij) na področju informatike, ekonomije ali matematike, oziroma ste študent teh 
smeri tik pred zaključkom, 

 napredno poznavanje relacijskih podatkovnih baz (Oracle SQL, MySQL, MSSQL) in izvrstno poznavanje MS 
Excela, 

 izkušnje na področju analize velike količine raznolikih strukturiranih ali nestrukturiranih podatkov, 

 znanje na področju strojnega učenja (machine learning), podatkovnega rudarjenja (data-mining), podpore 
odločanju ter upravljanja znanja, 

 logičen in sistematičen pristop k reševanju analitičnih nalog, 

 izjemne sposobnosti sklepanja ter reševanja matematičnih, statističnih in kvantitavnih problemov, 

 odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti (ustne in pisne), natančneje: odlična sposobnost 
predstavitve kompleksnih podatkov na jasen, preprost in strukturiran način v ustreznem poslovnem kontekstu, 

 sposobnost izražanja in predstavitve lastnega mnenja; sposobnost objektivnega argumentiranja, 

 odlično znanje angleškega jezika (ustno in pisno), 

 zmožnost samostojnega dela; aktiven pristop k reševanju zadanih nalog, sposobnost identificiranja prednostnih 
nalog in dela na več projektih hkrati, 

 sposobnost ekipnega dela in dela v stresnih situacijah, 

 skrbnost, točnost in odgovornost, 

 pripravljenost na terensko delo in delo v tujini, 

 profesionalen, posloven odnos do strank in do sodelavcev. 

 
Ponujamo vam: 

 priložnost za bogat osebni in poklicni razvoj tako v Sloveniji kot v tujini, 

 zanimivo in izzivov polno delo v dinamičnem mednarodnem okolju z velikimi strankami na različnih tržiščih, 

 nagrajevanje uspešnosti na delovnem mestu, 

 plodno in stimulativno delovno okolje, ki vključuje intenzivno in nenehno učenje ob delu, 

 redno zaposlitev za nedoločen čas (po uspešno opravljeni poskusni dobi). 
 
 

Vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, vabimo, da nam pošljejo življenjepis in prijavo v elektronski obliki 
na naslov mmarincic@deloittece.com. Vse prijave bodo obravnavane strogo zaupno. Rok za oddajo prijav je 
15.11.2015. 
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