
 

Replika d.o.o., Cesta na Brdo 28, 1000 Ljubljana 

 

Replika d.o.o. je uveljavljen računovodski servis in dinamična družba, ki razume potrebe sodobnih (mednarodnih) 

podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja, zaradi česar načrtno vlagamo v stalno izobraževanje, razvoj, osebno 

rast in strokovnost zaposlenih.  

Leta 2012 in 2015 smo prejeli priznanje GZS za Naj računovodski servis. V letu 2015 smo prejeli tudi Certifikat SME 

Excellence, Standard izvajalcev računovodskih storitev in bonitetno oceno AAA ter leta 2016 še oceno Zlata 

bonitetna odličnost AAA. Osvojili smo naziv šampiona na nacionalni ravni v okviru prestižnega mednarodnega 

tekmovanja European Business Awards za leti 2015/16 in 2016/17. V letu 2017 in 2019 smo prejeli še mednarodni 

certifikat EFQM in European Enterprise Promotion Award. Zaradi zagotavljanja informacijske varnosti v našem 

poslovanju smo uspešno pridobili tudi certifikat ISO 27001. 

Več o podjetju na: www.replika.si 

 
 

Iščemo kandidata za 
RAČUNOVODSKA DELA 

 

Iščemo študenta (m/ž) za delo v računovodstvu, ki bo s svojim pozitivnim odnosom do dela ter z 
željo po učenju prispeval k razvoju in uspehu našega mednarodno usmerjenega podjetja in naših 
strank. 
 
Opis del in nalog:  

• knjiženje računovodske dokumentacije, 
• obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam, 
• priprava računov in davčnih poročil, 
• komuniciranje z naročniki in drugimi javnostmi, 
• druge naloge po dogovoru z nadrejenim. 
 

Kaj pričakujemo: 
• vpisana 2. bolonjska stopnja, smer računovodstvo/revizija ali druga ustrezna smer; 
• samostojnost, natančnost, pismenost, usmerjenost k strankam; 
• znanje angleškega jezika; 
• znanje orodij MS Office (Word, Excel). 

 
Prednost: izkušnje z delom v računovodstvu, znanje programov Pantheon/Oppis, drugi tuji jezik. 
 
Kaj ponujamo: 

• delo za daljše časovno obdobje, s kasnejšo možnostjo stalne zaposlitve; 
• nove izkušnje in znanja ter možnost strokovnega izpopolnjevanja; 
• delovni čas po dogovoru, predvidoma med 8:00 in 16:00 uro; 
• plačilo: 6,00 EUR neto/h, z možnostjo dodatnega nagrajevanja za samostojno delo. 

 

Kraj dela: Replika d.o.o., Cesta na Brdo 28 (2. nad.), Ljubljana 

 

Način prijave: krajše motivacijsko pismo in CV v slovenskem jeziku pošljite na 
benjamin.leskovec@replika.si, najkasneje do 14.4.2021. Dodatne informacije na tel. 041 206 776. 

http://www.replika.si/
mailto:benjamin.leskovec@replika.si

