
 

 
 

 

 

Junior računovodja, skrbnik strank na področju DDV (m/ž) 
 

Zaradi povečanega obsega dela iščemo nove okrepitve v naši novi poslovni enoti v Ljubljani. 
 

Kdo smo? 
 

ANOVA, davčne rešitve d.o.o. je mlado, dinamično in perspektivno podjetje, ki svojim strankam 
nudi celostne rešitve na področju DDV-ja in računovodstva. Delujemo kot enotna kontaktna 
točka, preko katere naše stranke urejajo DDV obveznosti, tako v Sloveniji, kot tudi v vseh drugih 
državah EU. Nismo običajni računovodski servis, pač pa družba, ki nudi davčne rešitve. Naše 
stranke so slovenska in tuja podjetja, ki širijo svoje poslovanje v druge države EU. Več 
informacij o ekipi in naši dejavnosti najdete na spletni strani: https://www.anova.si/ 

 

Opis delovnega mesta 

 
Področje računovodstva: 

 obdelava prejetih in izdanih računov, 

 knjiženje bančnih izpiskov, 

 obračun plač, 

 izdelava mesečnih realizacij poslovanja. 

 

Področje DDV: 

 komunikacija s strankami in agenti iz drugih držav EU, 

 priprava dokumentacije za začetek DDV registracijskega postopka v državah EU, 

 priprava DDV poročil, 

 priprava Intrastat poročil, 

 pomoč pri davčnem inšpekcijskem nadzoru. 

 

https://www.anova.si/


 

 
 

 

Koga iščemo? 

 
Iščemo osebo, ki: 

 jo področje davkov in računovodstva veseli, 

 je natančna, samostojna in odgovorna do sodelavcev in strank, 

 ima dobro razvite analitične sposobnosti (dobro znanje MS Office orodij),  

 je komunikativna in ima spoštljiv odnos do sodelavcev in strank, 

 je suverena pri pisni in ustni komunikaciji v angleškem jeziku (tekoče znanje nemškega 

jezika je prednost), 

 razume, da je nenehno izobraževanje osnova za napredovanje in razvoj posameznika, 

 ima osnovna znanja na področju SRS, ZDDV-, ZDoh-2 in ZDDPO-2, 

 ima univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. 

 

Kaj nudimo? 

 
 samostojno delo na naši poslovni enoti v Ljubljani (Zaloška 69 – Dvorec Sela), 

 strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, 

 sproščeno delovno okolje, 

 fleksibilen delovni čas, 

 dolgoročno zaposlitev. 

 

Kandidati pošljejo ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: info@anova.si 

 

Kontaktna oseba: Mojca Müller 

 

Rok za oddajo ponudbe je 14.1.2022. 
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