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Перспектива која ће вам променити живот
За дипломце и студенте

АМБИЦИЈА

РЕВИЗИЈА

“

Сви ми желимо да мењамо свет око себе, а Deloitte ти
пружа управо ту могућност да оставиш траг, не само на
своју каријеру већ и на средину и заједницу у оквиру које
послујеш.
Уколико одлучиш да започнеш каријеру са нама, бићеш део
проактивног и динамичног тима који чине амбициозни,
инспиративни и искусни професионалци. Стећи ћеш
многобројне пословне вештине и разнолико искуство,
што ће бити основ за даљи развој твоје каријере. Имај у
виду да Deloitte послује у више од 150 земаља, што значи
да живот у Deloitte-у може да ти донесе и прилику за рад у
иностранству. Како ти се чини?

Жарко Мијовић
Партнер за развој талената

Садржај
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Добро дошли у

Deloitte
Пословно и технолошко окружење је сваке године све
сложеније, изазовније и ризичније. Решавање садашњих
и будућих изазова захтева креативност и разумевање
пословног окружења више него икад раније. У тим
околностима потребни су људи са ширим спектром
пословних вештина, другачијим погледом на свет, способни
да једноставно одговоре на комплексна питања. Уколико се
препознајеш у овом опису на правом си месту - у компанији
која ће знати да препозна и прихвати твоју визију.
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 Добро дошли у Deloitte

Ми смо једна од највећих
компанија за пружање
професионалних услуга
на свету, а то подразумева
бројне могућности за
развој, напредовање и
флексибилност у проналажењу
професионалног пута.
Deloitte чине људи који се
сусрећу са различитим
изазовима. Ми размишљамо
одважно и помажемо нашим
клијентима да остваре своје
пословне циљеве на поуздан и
ефикасан начин.

Уколико делиш наше амбиције,
нудимо ти шансу да радиш
са најбољима у индустрији,
да те усмеравају искусни и
инспиративни ментори, као и
да се развијаш и напредујеш.
Имаћеш прилику да похађаш
тренинге који су намењени
и прилагођени теби, да
искажеш своју индивидуалност
и добијеш награду за свој
допринос.

300+
запослених

Једна од 4
највеће ревизорско –
консултантске компаније у
свету

150+

земаља у којима послујемо

5

одважне
За

Могућности након дипломирања

Студентски дани су можда завршени, али узбудљива
каријера са нама тек почиње. Постоје бројне могућности у
нашој компанији за дипломце, разноврсне као услуге које
пружамо и клијенти са којима сарађујемо.
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Направи први корак

Стекни искуство

Научи више

Имаш нашу подршку да
обликујеш своју каријеру,
па чак и пословни свет.

Од самог почетка ћеш се
суочити са бројним изазовима.
Како твоја одговорност
буде расла, рашће твоје
самопоуздање и спектар
пословних вештина.

Већ на самом почетку твој
развој почиње свеобухватним
уводним тренингом, а
усавршавање траје током целе
каријере и прилагођава се
твојим потребама и мотивацији.

Повежи се

Усавршавај се

Истакни се

Подстичемо те да сарађујеш
са колегама и развијеш мрежу
својих контаката.

Ово није посао. Ово је
каријера. Зато ћемо ти помоћи
да напредујеш и стекнеш
неопходне вештине и искуство.

Сваки труд се препознаје и
награђује. Ми смо компанија
која вреднује твој допринос и
достигнућа.

7

оштроумне
За

Ревизија и услуге уверавања

Ревизија и услуге уверавања су наше кључне услуге, оно чиме
се ми одувек бавимо. Наш спектар услуга је сада далеко шири,
али настављамо да будемо лидери у овој области и да пружамо
услуге клијентима из јавног и приватног сектора. Придружи нам
се и имаћеш прилику да се бавиш различитим областима као
што су обављање ревизије у складу са локалним прописима и
међународним стандардима ревизије, финансијска контрола,
састављање финансијских извештаја, анализа и препоруке за
унапређење рачуноводствених система, управљање ризицима
и интерна контрола. Шта год да радиш, важно је да знаш да се
налазиш међу најбољима.
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Професионално искуство

Лични изазов

У почетку ћеш радити са искуснијим
члановима тима, помагаћеш им у
пружању услуга клијентима, стицати
знање и самопоуздање и спознати праву
одговорност. Након тога ћеш почети
самостално да радиш са клијентима и
градиш односе са њима.

Пружање услуга високог
квалитета подразумева особу
која воли детаље и изазове.
Важно је да имаш добре
комуникационе вештине и да
клијенти имају поверења у тебе.
С обзиром на то да ћеш врло
брзо обучавати млађе колеге,
неопходно је да развијеш и јаке
лидерске способности.

Клијенти ће тражити савете од тебе у вези
са променљивим пословним окружењем,
као и квалитетне предлоге за широк
спектар стратешких и финансијских
питања. Временом ћеш почети да
предводиш свој тим и помагаћеш
члановима тима да развију и граде
сопствене каријере.

Аналитични

Фокусирани

Постојани

9

непоколебљиве
За

Управљање ризицима
Данашњи пословни свет се константно мења. Наши клијенти
се суочавају са новом регулативом и променљивим
законодавством, а то доноси нове економске и финансијске
ризике. Наша улога је, не само да помогнемо клијентима
да се суоче са овим изазовима, већ и да их превазиђу.
Помажемо им да разумеју пословне ризике, одреде
прихватљив степен изложености ризику, уведу мере
контроле и обезбеде стално мерење и праћење ризичног
окружења и правилности рада. Придружи нам се и бићеш
међу лидерима на тржишту у области консалтинга у
управљању пословним ризицима.
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Професионално искуство

Лични изазов

Као члан овог мултидисциплинарног тима
помагаћеш клијентима да се придржавају
различитих прописа и управљају
ризицима у њиховим пословним
процесима, технологијама и операцијама.
Наш приступ је проактиван, али и
превентиван - не чекамо да се проблеми
јаве, ми их предупређујемо. То значи да
ћеш учествовати у креирању решења
која ће клијенту дати већу контролу над
пословањем.

Запослени који раде у овом
сектору лако решавају
проблеме. Није довољно само
да разумеш потенцијалне
ризике, већ мораш да блиско
сарађујеш са клијентима и
помогнеш им да их и они
схвате. Неопходно је да имаш
вештине у комуникацији и да
уверљиво износиш своје мисли
и закључке.

Помагаћеш клијентима да разумеју
потенцијалне ризике и саветовати их како
да користе инфраструктуру, са циљем да
се боље заштите. Такође ћеш користити
анализе података како би се пронашла
најбоља решења да клијент сачува новац
и повећа приход.

Самоуверени

Флексибилни

Истрајни

11

динамичне
За

Порески и правни консалтинг

Порески закони се стално мењају, а пореска питања постају све
значајнија у данашњем пословању. Као професионалци у свом
послу, стално се трудимо да унапредимо услуге и потврдимо
наше место неприкосновеног лидера на тржишту. Нашим
клијентима пружамо широк спектар интегрисаних пореских
услуга, од консалтинга у погледу свих главних пореских
облика (порез на добит, ПДВ, порез на доходак грађана), преко
консалтинга из подручја трансферних цена, до имиграционих
услуга и услуга екстерног рачуноводства. Придружи нам се и
напредуј у својој каријери.
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Професионално искуство

Лични изазов

Радећи у Сектору за порески консалтинг
имаћеш могућност да помажеш клијентима
да реше неке од најсложенијих изазова
са којима се сусрећу у пракси. Најпре ћеш
морати да разумеш и константно пратиш
промене у вези са пореским законима,
али и да упознаш разне индустрије,
jeр је познавање конкретне пословне
делатности од суштинског значаја за
пружање наших услуга. С обзиром
на то да су порези врло динамична
област, очекујемо да ћеш константно
унапређивати своја знања и вештине
кроз разне обуке, како у Србији, тако и у
иностранству.

Deloitte своје стручњаке
обучава да буду иновативни и
да размишљају изван задатих
оквира, па се такав приступ
пословању очекује и од тебе.

Прилагодљиви

Проактивни

Тимски играчи

13

оригиналне
За

Финансијски консалтинг

Да ли размишљаш креативно и аналитично? Да ли имаш жељу за радом у
динамичном окружењу? Уколико је твој одговор потврдан, онда је Сектор
за финансијски консалтинг право место за тебе. Клијентима пружамо
широк спектар услуга у свим елементима пословања: од саветовања
у купопродајним трансакцијама капитала, преко процена вредности
имовине и капитала, дубинске анализе финансијског пословања,
саветовања у области реструктурирања дуга, до коришћења спољних
извора финансирања, или пружања помоћи у решавању спорова пред
домаћим и међународним судовима. Имаћеш приступ великом броју
пројеката и разноликом портфолију клијената. Сваки нови пројекат
и клијент носе са собом излагање нечем новом што чини да се често
осећаш ентузијастично, као да је поново твој први радни дан.
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Професионално искуство

Лични изазов

Од првог дана ћеш радити на важним
задацима и имати прилику да даш
допинос у раду са колегама и клијентима.
Најпре ћеш подржавати искусније колеге
са анализама тржишта и анализама
пословања фирми. Убрзо након тога
ћеш почети да радиш на понудама за
нове послове, радионицама за клијенте
и имаћеш приступ најновијим алатима
и едукативним моделима за даље
усавршавање. Како време буде одмицало,
тако ће твоја одговорност и допринос тиму
расти, до нивоа самосталног прављења
финансијских модела и комуникације са
клијентима.

Ово је врло динамичан,
стимулативан и изазован
професионални пут који
ће привући најсјајније,
најспособније и најупорније
таленте. Врло је важно да имаш
добре комуникационе вештине,
да будеш радозналог и упорног
духа, да уочаваш детаље, као
и да имаш жељу за стицањем
новог знања.

Аналитични

Проактивни

Стратези

Ово је прилика да радиш као истински
важан део тима, на различитим пројектима
и са врхунским лидерима. Важно је
да развијаш своје вештине, познајеш
финансијске алате и технологије и разумеш
домаће и међународно тржиште.
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визионаре
За

Менаџмент консалтинг

Наш тим стручњака директно ради са клијентима на унапређењу
пословних резултата и остваривању одрживе конкурентске
предности, од стратегије до реализације. Тако помажемо у
дефинисању избора који ће обликовати пословне амбиције
клијената и допринети да буду испред конкуренције. Такође,
технолошким иновацијама придајемо изузетно велику важност.
Помажемо клијентима да реше најкритичније изазове са којима
се сусрећу у свом пословању, од развоја стратегије па до дигиталне
трансформације компаније. То постижемо тако што и ми сами
идемо корак испред тржишта. Уколико желиш да увек будеш корак
испред, придружи нам се.
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 Менаџмент консалтинг

Професионално искуство

Лични изазов

Од првог дана ћеш радити са врхунским
професионалцима. Учићеш од стручњака
који помажу клијентима да спроведу своју
стратегију и унапреде свој пословни
учинак.

Имаћеш могућност да радиш
са највећим компанијама на
нашем тржишту, а твој задатак
неће бити само да развијаш
ефикасна решења за клијенте,
већ и да их јасно дефинишеш.

Без обзира на то да ли ћеш се бавити
трансформацијама пословног модела,
услугама оперативне ефикасности,
услугама управљања људским ресурсима,
стратегијом или избором информационе
технологије - твој крајњи циљ ће бити
креирање дугорочних и опипљивих
вредности за клијента.

Сарадници

Креативни

Истраживачи

17

мотивисане
За

Живот у Deloitte-у

Наша основна начела којима ћеш се водити су инклузија,
сарадња и могућности за развој. Радићеш у средини у којој
ћеш моћи да покажеш свој највећи потенцијал. Радићеш
са најбољима и моћи ћеш да се развијаш и напредујеш у
каријери. Због свега наведеног, Deloitte није место само за
рад већ и средина у којој се напредује.
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 Живот у Deloitte-у

Инклузија
У Deloitte-у се различитост цени и
подстиче. Важно нам је да сви запослени
напредују, да се развијају без обзира на
етничку припадност, пол или неко друго
лично својство.

Сарадња

Могућности

Сарадња тимова и рад на
мултидисциплинарним пројектима
су вредност и стандард у Deloitte-у, а
заједнички успех се вреднује исто као и
перформансе појединца. Наши запослени
подржавају једни друге, а често проводе
време заједно и ван пословног окружења.

Као меритократска култура, напредовање у
каријери је код нас базирано на вештинама,
а не на годинама искуства. Радећи на
мултидисциплинарним пројектима бићеш
у позицији да се истакнеш, искористиш
могућности и преузмеш каријеру у своје
руке.
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амбициозне
За

Обуке и професионални развој

Један од приоритета нам је професионални
развој запослених. Посебно нам је важно да наши
запослени стекну адекватна знања и вештине.
Уколико постанеш део нашег тима, од тебе се
очекује да се професионално усавршаваш, а ми
ћемо ти помоћи у томе.
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 Обуке и професионални развој

Deloitte сваке године улаже значајна
финансијска средства у професионални
развој запослених. У децембру 2013.
године отворен је Deloitte Универзитет
у Белгији, као део глобалне стратегије
која се фокусира на развој лидерских
вештина и вештина пословног
саветовања код наших запослених.
Осим што ћеш развити бројне техничке
и интерперсоналне вештине, тренинзи
у земљи и иностранству ће ти омогућити
да прошириш своју пословну мрежу
склапањем познанстава са колегама
из других Deloitte-ових канцеларија у
Европи и свету.
Поред широког спектра наших
прилагођених тренинга, нудимо ти и
могућност стицања једне или више
професионалних квалификација, које ће
ти додатно омогућити да напредујеш у
својој каријери.

Неке од институција у којима
можеш да стекнеш додатне
квалификације су:
• Комора овлашћених ревизора
(КОР)
• Удружење интерних ревизора
Србије (УИРС)
• American Institute of Certified
Public Accountants (CPA)
• American Society of Appraisers
(ASA)
• Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA)
• Association of Certified Fraud
Examiners (CFE)
• Chartered Financial Analyst
Institute (CFA)
• Information Systems Audit and
Control Association (ISACA)

Координисани

Самоуверени

Флексибилни

21

вредне
За

Награђивање и вредновање

Наш успех није могућ без наших запослених. Они су највећа
вредност коју Deloitte има. Због тога водимо рачуна да се
сваки запослени награди у зависности од свог учинка.
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 Награђивање и вредновање

Поред афирмативне зараде и бонуса, у Deloitte-у можеш да очекујеш:

МИНИМУМ

ДО

дана
годишњег
одмора

тренинга
годишње

дана

ОДСУСТВА
ГОДИШЊЕ

за припрему

стручних испита

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО

ПРИВАТНО
ЗДРАВСТВЕНО

ОСИГУРАЊЕ

ПУТНО
ОСИГУРАЊЕ
ЗА СЛУЖБЕНА И ПРИВАТНА ПУТОВАЊА
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инспирисане
За

Процес селекције

Овде се не ради само о процени да ли си права особа за
нас. Поред тога што мораш да докажеш да делиш наше
вредности, пружиће ти се шанса да покажеш своју амбицију
и одлучиш да ли смо ми права компанија за тебе.
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 Процес селекције

Шта да очекујеш?
Пред тобом је велика одлука - да се пријавиш и прођеш кроз наш процес селекције.
Сви они који желе да постану део нашег тима пролазе кроз следеће циклусе:
Онлајн апликација
Сада, када имаш све потребне
информације о нама, попуни онлајн
пријаву на сајту www2.deloitte.com/
rs/sr, одељак Каријера.
Фаза тестирања
Уколико је твоја пријава успешна,
позваћемо те на тестирање како
бисмо проценили твоје опште и
техничке вештине и знање.
Први интервју
У зависности од резултата на
тестовима, позваћемо те на разговор
са чланом нашег тима за људске
ресурсе, као и са чланом тима у
чијем сектору jе отворена позиција
за коју аплицираш. Сврха овог
интервјуа је да те боље упознамо,
као и да проценимо да ли смо ми
као компанија са једне, а ти са друге
стране, добар спој.

Други интервју
Уколико је исход првог интервјуа
успешан, позваћемо те на други
интервју у којем ћеш разговарати са
руководећим чланом сектора за који
се пријављујеш.
Понуда
Уколико је исход другог интервјуа
успешан, добићеш званично писмо
понуде за запослење; пружићемо
ти одређен временски период
да донесеш одлуку о прихватању
понуде, а чланови нашег тима
за људске ресурсе ће ти бити на
располагању за сва додатна питања.
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