
ODLIČNOST JE VODILO, 
KI NAS UVELJAVLJA V SVETU.

Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.

-

www.litostrojpower.com

SAMOSTOJNI (VIŠJI) KNJIGOVODJA
Naloge in odgovornosti:

- Izvajanje plačilnega prometa, 
- Izdelovanje predračunov in obračunov,
- Knjiženje poslovnih dogodkov,
- Usklajevanje pomožnih knjig z glavno knjigo,
- Izdelovanje planov in pripravljanje poročil ter analiz,
- Spremljanje faktur in pogodb,
- Nadziranje vhodnih podatkov ter odprava napak, 
- Priprava podatkov za izdelavo bilanc družbe in podružnic v tujini,  
- sodelovanje pri reviziji in inventurah.

Od kandidata pričakujemo:

- vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju računovodstva ali revizije,  
- najmanj V. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri,
- visoko raven znanja angleškega jezika,
- praktično poznavanje programov MS Office, zaželeno je tudi poznavanje SAP,
- natančnost in zanesljivost, sposobnost analitičnega mišljenja, sposobnost timskega dela, komunikativnost,
- željo po dodatnem učenju in razvoju z namenom napredovanja na delovno mesto računovodja.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.  

Prijave zbiramo do 10.02.2020 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu  

Datum objave: 23.1.2020

Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske opreme. 
Pod okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite rešitve za hidro-
energetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in preoblikovalna oprema ter 
črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah.

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o.. Vaše 
osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih 
podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V 
kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail 
naslov: kadri@litostrojpower.eu

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jim izziv predstavlja:

- se želi razvijati v podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju,
- si želi izzivov na področju davčne obravnave poslovanja v tujini,
- se zaveda pomembnosti obvladovanja davčno-računovodskih tveganj za     podjetje,
- ceni kulturo kakovosti in ciljno naravnano kulturo podjetja. 
- je analitičen, zanesljiv, natančen, proaktiven in iznajdljiv.

Razpoložljivo delovno mesto:


