
Zaposlitveni oglas – finančni analitik začetnik  

Za sveže magistre in magistrice  

Finančni analitik začetnik – delo za polni delovni čas  
  

Kraj dela: Ljubljana  

BV Finančna Skupina d.o.o.  

BV Finančna Skupina d.o.o. je ekspertna pisarna strokovnjakov z bogatimi mednarodnimi izkušnjami s področja:  

• finančnega svetovanja,  

• vrednotenja in prestrukturiranja podjetij,  

• skrbnih pregledov in strateškega svetovanja,  

• posredovanja, ocenjevanja in prodaje premičnega premoženja.  

  

Naše področje dela obsega finančno, poslovno, nepremičninsko, računovodsko, pravno in davčno svetovanje. 

Delamo v poslovnem okolju z najboljšimi slovenskimi in tujimi podjetji, kjer so spremembe vsakodnevne in 

zahtevajo dinamične odzive ter hitre in pravilne povratne informacije vodstvu strank.  

BV Finančna Skupina d.o.o. je članica naslednjih strokovnih združenj: Slovenski inštitut za revizijo, Zbornica 

davčnih svetovalcev Slovenije, GZS – zbornica za nepremičnine, Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje 

manager, Poslovno združenje BNI Mostovi.   

Zaradi stalnega povečevanja obsega dela in priliva novih strank, v svojo sredino vabimo osebo, ki bo sodelovala 

kot finančni analitik začetnik na projektih podjetja.  

Naloge in odgovornosti:  

• pomoč pri pripravi finančnih analiz, vrednotenju podjetij in neopredmetenih osnovnih sredstev  

• pomoč pri samostojni pripravi kompleksnejših strokovnih študij in poročil o ocenah vrednosti   

• pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov, skrbnih pregledov (due dilligence) in drugih študij po 

dogovoru z naročniki  

• skrb za kakovost podatkov v procesu finančnega ocenjevanja podjetij oz. ocene kreditnega 

tveganja  

  

Pričakujemo:  

• Magistra ekonomske smeri z vsemi opravljenimi izpiti, 

• odlično poznavanje uporabniškega orodja MS Office,  

• odlično ustno in pisno komunikacijo v slovenskem in tudi angleškem jeziku (ostali tuji jeziki 

predstavljajo prednost),  

• poznavanje računovodskih standardov in gospodarskega okolja v Sloveniji,  

• ciljno usmerjenost, natančnost, samoiniciativnost, spodobnost analitičnega razmišljanja,  

• samoiniciativnost in natančnost,  

• usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev.  

  

 

 

 
 



Zaželeno:  

• logično analitično mišljenje,  

• ustvarjalnost in pro-aktivnost,  

• usmerjenost k reševanju problemov,  

• dobre komunikacijske in pogajalske sposobnosti, • sposobnost kritične presoje informacij z 

različnih virov,  

• delovne izkušnje iz primerljivih področij, a niso pogoj.  

  

Zaželene so tudi sledeče kompetence:  

• zanesljivost in odgovornost,  

• etičnost,  

• samoiniciativnost,  

• sodelovanje z drugimi,  

• usmerjenost na stranko,  

• celovit pregled,  

• govorna in pisna komunikacija,  

• koordinacija pri projektnem delu,  

• reševanje problemov,  

• razreševanje kriznih situacij,  

• uvajanje sprememb,  

• inovativnost,  

• razumevanje in obvladovanje čustev, •  upravljanje procesov.  

  

Ponujamo:  

• ustvarjalno delovno okolje, osebna rast,  

• samostojnost pri delu,  

• stimulativno plačilo,  

• delo v pozitivnem in povezanem kolektivu.  

  

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:  

• Ponujamo zaposlitev za določen čas s polnim delovnih časom, s poskusno dobo 6 mesecev, z 

možnostjo podaljšanja sodelovanja za nedoločen čas.  

 

Prosimo, da svoj CV pošljete na email naslov crtcasar@bvfg.si do 15. junija 2021.  
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