
 

 

 
 
 
 

Gomilsko, 12. 12. 2019 
 

Razpis za delovno mesto SAMOSTOJNI 

RAČUNOVODJA (m/ž) 
 

Zaradi povečanega obsega dela vabimo v mlajši kolektiv novega, sodelavca na 
delovno mesto Samostojni računovodja. Računovodja izvaja delovne aktivnosti 
finančno računovodske službe ter podpira vse odločitvene procese pri vodenju in 
upravljanju, razvoju podjetja in vrednotenju. Aktivno sodeluje z ostalimi oddelki 
glede na spremljajočo se dinamiko procesov. Dela samostojno, hkrati pa sledi 
delovanje ostalih področij ter samoiniciativno prispeva k dopolnjevanju in 
nadgradnji teamskega dela. 
 
Opis delovnih nalog: 

 izvajanje dnevnih knjigovodskih opravil, vključno z vodenjem glavne knjige, 
 plačilni promet, plačilni plani, 
 usklajevanje kontov terjatev in obveznosti, 
 opominjanje, izterjava, komunikacija z odvetniki, 
 usklajevanje glavne knjige z davčnim svetovalcem, 
 priprava podatkov za poročila glede na zahteve in po strukturi naročnika 

(mesečno, kvartalno, letno), 
 finančna poročila za naročnika (finančni podatki, cash flow, budget, primerjava 

buget/dejansko stanje), 
 obračun obratovalnih stroškov najemnikom, 
 sodelovanje z internimi in zunanjimi revizorji (po potrebi), 
 razna administrativna opravila. 

 
Pričakujemo: 

 vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, 
 obvezno znanje dela s programom Pantheon, 
 poznavanje finančno-računovodske in davčne zakonodaje, 
 poznavanje programov MS office, predvsem excel, 
 ustrezno izobrazbo ekonomske, poslovne ali druge sorodne smeri, 
 sposobnost pisne in ustne komunikacije v angleškem jeziku sposobnost logično-

analitičnega mišljenja 
 proaktivne kandidate, z delovnimi izkušnjami v mednarodnem poslovnem okolju, 

razumevanjem, spreminjajočih se potreb delodajalca in njegovega naročnika, z 
občutkom za odgovornost, natančnost, hitrost in odzivnost, 

 pripravljenost na teamsko delo in usmerjenost k doseganju skupih ciljev. 



 

 

 
 
 
 
 
Nudimo: 

 zaposlitev za nedoločen čas (s poskusnim obdobjem 3 mesecev)  
 stimulativno in redno plačilo, 
 sproščeno in dinamično delovno okolje, 
 možnost nadgradnje obstoječega znanja,. 

 
Če se ne bojite pridobiti nova znanja in izkušnje s področja avtoličarske dejavnosti 
in ste pripravljeni vložiti svoj čas in energijo v zdravo podjetje, imamo zagotovo 
ponudbo za vas. Delo je pošteno nagrajeno, zanima nas, kdo ste in kaj znate. 
 

Naša vizija je postati eden izmed vodilnih podjetij na področju avtoličarstva in če 

prepoznate svoje ambicije v vsebini razpisa, si želite nekaj več, vas vabimo, da svojo 

prijavo z življenjepisom in dokazili pošljete do 19. 12. 2019 izključno na mail 

adriana.drobez@zven-marketing.si in z veseljem vas bomo povabili na razgovor. 

 
 


