
Priložnost za zaposlitev

Pomočnik svetovalca za delo na evropskih projektih za 
javni sektor (m/ž)

V družbi PricewaterhouseCoopers v Sloveniji, ki je del mreže ene največjih in najboljših svetovalnih hiš na svetu, 

v oddelku svetovanja zaposlimo pomočnika sodelavca za delo na evropskih projektih za javni sektor (m/ž).

Delo vključuje tesno sodelovanje z evropskimi ustanovami in organi, kot so Evropska komisija, Evropska 

investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj in drugimi, s slovenskimi področnimi ministrstvi in 

agencijami, kot tudi z organi in organizacijami drugih držav v regiji srednje in vzhodne Evrope.

Konkretne delovne naloge med drugim vključujejo:
- preučevanje strokovne literature iz različnih strokovnih področij (digitalizacija, trajnostni razvoj, zelena 

energija, sociala, finančni instrumenti, strukturne reforme pokojninskega in zdravstvenega sistema, ipd.), 

- kreativno sodelovanje pri pripravi strokovnih ponudb na evropske razpise na podlagi preučene literature, 

vključno z družboslovnimi metodologijami in načrti dela, 

- izvajanje različnih analiz (analize trga, analiza vrzeli, analiza temeljnih vzrokov, ipd.) in raziskav, 

- organiziranje sestankov in delavnic z različnimi deležniki, 

- pripravo poročil o opravljenem delu in ugotovitvah, 

- komuniciranje in sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi strokovnjaki, 

- inovativno iskanje rešitev za identificirane izzive.

Pričakujemo:
- dokončana VII. stopnja (2. bol. st.) izobrazbe družboslovnih smeri (FDV, ekonomija, pravo),

- nadpovprečen študijski uspeh,

- odlično znanje angleškega jezika,

- poznavanje metodologij družbenega raziskovanja,

- zanimanje za delo na evropskih projektih za javni sektor (Evropska komisija, EIB, EBRD, EUFund ipd.),

- odlično znanje strokovnega pisnega izražanja,

- zelo dobro znanje dela s programi PowerPoint, Excel in Word,

- dobre komunikacijske sposobnosti,

- izkušnje s timskim delom (študentski projekti, prostovoljno delo, mednarodno udejstvovanje),

- zmožnost usklajevanja različnih delovnih nalog znotraj kratkih časovnih okvirov.

Ponujamo:
- zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,

- sodelovanje z mednarodnimi strokovnjaki,

- stalen razvoj in učenje,

- fleksibilno delovno okolje, možnost občasnega dela od doma.

Če izpolnjujete pogoje, se prepoznate v opisu nalog in se želite pridružiti eni največjih in najboljših svetovalnih 

družb na svetu, oddajte svoj CV in motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku najkasneje do 31. 3. 

2020 prek spletne povezave

Dodatne informacije
Irena Munda, oddelek za razvoj kadrov, 030 661 002

https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/Global_Campus_Careers/job/Ljubljana/Pomonik-svetovalcu-za-delo-na-evropskih-projektih_134350WD

