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Svetovalec/višji svetovalec - energija in viri 

Poslovno svetovanje 

Ljubljana, Slovenija 

 

Deloitte Slovenija je eno vodilnih podjetij za strokovne storitve v Sloveniji in del Deloittove globalne mreže, ki posluje v 

več kot 150 državah in je v letu 2020 zaposlovala preko 300.000 strokovnjakov. 

Koga iščemo? 

Če uživate v oblikovanju strategij in procesnih izboljšav izven ustaljenih okvirjev, v delu z raznolikimi ekipami in v ustvarjanju 

prihodnosti organizacij, potem bo naslednja vloga v podjetju Deloitte pravi izziv za vas: Svetovalec/višji svetovalec - energija in viri. 

Zahtevano strokovno znanje in spretnosti: 

• univerzitetna diploma in magisterij iz elektrotehnike, strojništva, tehničnega menedžmenta, z ustrezno specializacijo (energetika); 

• delovne izkušnje na področju svetovanja (s poudarkom na energetskem sektorju oziroma trajnostnemu razvoju), ali dela v 

energetskem sektorju; 

• za pozicijo svetovalca je zaželeno opravljeno pripravništvo ali 1-2 let delovnih izkušenj, za pozicijo višjega svetovalca pa 2-4 let; 

• izvrstno znanje angleškega in slovenskega jezika; 

• odlično upravljanje s časom in organizacijske sposobnosti; 

• pozitiven odnos do strank, in dobre sposobnosti upravljanja strank; 

• izvrstno poznavanje različnih pisarniških aplikacij v sistemu Windows (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio); 

• zaželene spretnosti programiranja - Matlab, Python ali JavaScript; 

• izjemne sposobnosti reševanja problemov, analitike, komunikacije in predstavljanja; in 

• sposobnosti obvladovanja velike delovne obremenitve in stresa.  

Vaša prihodnja vloga zajema: 

• prevzem odgovornosti za specifične projekte in sposobnost samostojnega vodenja teh projektov, 

• aktivno sodelovanje na projektih, ki so povezani s poslovanjem strank v energetiki in virih (energy and resources), nafti in plinu (oil 

and gas), električni in komunalni industriji (power and utilities – renewable generation and smart grids); 

• določanje potreb strank in proaktiven pristop k razvoju poslovanja podjetja; in 

• razvijanje odnosov s strankami preko interakcije z osebjem stranke. 

Za vašo poslovno rast ponujamo: 

• ustvarjanje resnične dodane vrednosti z aktivnim sodelovanjem v gospodarsko pomembnih projektih; 

• odprte možnosti za hitro napredovanje uspešnih zaposlenih in transparenten karierni razvoj; in 

• prilagojeno usmerjanje pri strokovnem in osebnem razvoju - na voljo so tudi mentorstvo naših uglednih strokovnjakov in 

programi strokovnega usposabljanja. 

Kaj ponujamo poleg strokovnega in osebnega razvoja: 

• privlačno in sodobno delovno okolje z odlično lokacijo v osrčju Ljubljane; 

• privlačna in konkurenčna plača, vključno s številnimi dodatnimi ugodnostmi; in 

• vsak dan sveže sadje in kakovostna kava v pisarni.  

Prijavite se 
Zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijavo (CV in motivacijsko pismo) Nini Korenin na naslov nkorenin@deloittece.com.  

Vse prijave bodo obravnavane strogo zaupno. 

 

Veselimo se vaših prijav! 
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