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PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Slovenija  

 
Datum: 11. 1. 2022 

 

Premogovnik Velenje, d.o.o., razpisuje prosto delovno mesto 

 

VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž) 

 

Kaj pričakujemo:  

✓ zaključeno najmanj VII. oz. VI/2 stopnjo izobrazbe ekonomske smeri,  

✓ najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju računovodstva, 

✓ zelo dobro obvladovanje računalniških orodij, 

✓ višji nivo znanja enega tujega jezika. 

Področje dela:  

✓ načrtovanje, vodenje, koordiniranje in skrb za pretok informacij s področja računovodstva, 

✓ izdelovanje konsolidacije, zaključnega računa in davčnega obračuna ter poročanja, 

✓ odgovornost za pripravo različnih poročil (interna poročila, letno poročilo, FURS ipd.), 

✓ sodelovanje pri izvedbi inventur, priprava podatkov in revidiranje poslovanja, 

✓ sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi enotami in zunanjimi strokovnimi 

institucijami ter sodelovanje pri revizijah in inšpekcijskih pregledih, 

✓ poznavanje in spremljane zakonodaje s finančno-računovodskega in davčnega področja, 

spremljanje razvoja stroke, prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju 

✓ izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter 

dokumentov delovnega področja, 

✓ spremljanje razvoja stroke, prenos znanja ter uvajanje novosti na delovnem področju. 

 

Želena dodatna znanja in kompetence:  

✓ večletne izkušnje na področju računovodstva v velikih podjetjih, 

✓ licenca za preizkušenega računovodjo, 

✓ zelo dobro poznavanje davčne zakonodaje in slovenskih računovodskih standardov, samostojnost 

pri pripravi bilanc in zaključnih računov ter samoiniciativnost, komunikativnost, analitične 

sposobnosti, natančnost in doslednost. 

Ponujamo vam delo v dinamičnem kolektivu ter možnost strokovnega in osebnega razvoja.  

Trajanje zaposlitve:  izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 

polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 

 
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za 

zasedbo razpisanega delovnega mesta najkasneje do 23. 1. 2022, na e-naslov 
natasa.jevsnik@rlv.si . Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno z vso spremljajočo 

dokumentacijo.  

 

Prijavljeni kandidati bodo o zaključku postopka obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim 

kandidatom. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.  

 

Srečno! 
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