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IŠČEMO SODELAVKO/CA NA MESTO – RAČUNOVODJE PRIPRAVNIKA 
 
Dejavnost 
Naša osnovna dejavnost so računovodske storitve. 
 
Vodimo računovodstvo za različne  organizacijske oblike po ZGD, javne zavode, zasebne zavode, ustanove, društva 
 
Naša pričakovanja: 

▪ aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleško, nemško) 
▪ prednost imajo kandidati/ke, ki jih računovodstvo veseli in imajo morda že izkušnje iz področja 

knjigovodstva, računovodstva v času počitniškega dela 
▪ prednost imajo motivirane osebe, ki so se pripravljene učiti in graditi kariero v računovodstvu 
▪ pripravljenost za dodatno izobraževanje na področju poznavanje slovenskih računovodskih standardov, 

ZGD, Zakona o DDV, Zakona o dohodnini, Zakona o društvih 
▪ sposobnost timskega dela in organizacijske sposobnosti 
▪ samoiniciativnost in komunikativnost 
▪ ciljna usmerjenost k reševanju problemov, odzivnost in natančnost 
▪ znanje z aplikacijami v okolju MS Windows (internet, Office-predvsem uporaba excelovih tabel) 
▪ delo je na sedežu družbe ali pri naših komitentih 
▪ delovni čas od 7-9 ure in do 15-17 ure. 
▪ predvideno je 6 mesečno intenzivno uvajanje v samostojno delo 
▪ Osnovna bruto plača od 1.200,00 EUR dalje glede na dogovor in strokovno usposobljenost kandidata/ke  

v času usposabljanja znaša plača za prvi mesece 80% od predvidene plače in se lahko ustrezno povečuje 
glede na usposobljenost in pripravljenost kandidata za delo.  

 
 
Nudimo: 

▪ delo v timu profesionalnih in motiviranih ljudi, urejeno delovno okolje 
▪ stimulativno plačilo 
▪ osebni in poklicni razvoj 
▪ možnost napredovanja in karierno priložnost 
▪ zaposlitev za nedoločen čas  

 
 
Možne oblike zaposlitve/sodelovanja: 

▪ redna zaposlitev v našem podjetju 
 
Če menite, da je opisano delo primerno za vas, če vas računovodstvo zanima oziroma to delo veseli, vas vabimo, da 
nam pošljete pisno ponudbo s kratkim življenjepisom, opisom znanj in izkušenj, na spodnji elektronski naslov. Delo 
se lahko izvaja na sedežu družbe ali pri strankah na terenu.  
Ponudbo za delo lahko dostavite tudi osebno  na naš naslov vsak delavnik med 8.00 in 14.00 uro do 15.08.2018. 
 
Predstavitev podjetja Truden & Truden – R d.o.o. je na spletni strani www.ratio.si 

 
Kontakt:  
 
Anita Kmetič  
T: +386 1 563 41 50  E:  anita.kmetic@truden-truden.si   
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