
Hranilnica LON d.d. išče Strokovnega sodelavca v računovodstvu (začetnik) m/ž. Več o 
Lonu si lahko preberite: https://www.lon.si/sl/prebivalstvo/o-lonu  
 
V Hranilnici LON verjamemo v enostavno, razumljivo in prijazno bančništvo. Takšno, ki ljudem 
ne prihrani le denarja, ampak tudi čas in energijo za vse, kar vam je v življenju najbolj 
dragoceno. Zato razvijamo storitve, ki ljudem pomagajo do ugodnejših finančnih rešitev ter 
usposabljamo verodostojne strokovnjake, ki poenostavljajo vsakdanje bančne obveznosti. 
LON. Lahko! 
 
Kaj vam bomo zaupali? 

• pripravljanje poročil in finančnih ter prodajnih ter finančnih analiz za različne 
uporabnike in ravni odločanja; 

• spremljanje stroškov ter ugotavljanje vzrokov za odmike med planiranimi in 
realiziranimi stroški na nivoju poslovnega področja podjetja; 

• vodenje poslovnih knjig, evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov; 

• izdelava mesečnih delnih računovodskih izkazov; 

• priprava enostavnih analiz in poročil notranjim in zunanjim uporabnikom 
računovodskih poročil. 

 
Kaj pričakujemo od vas? 

• Zaključen bolonjski magister iz ekonomije ali poslovnih ved ali zaključen dodiplomski 
študij ekonomije (delovne izkušnje niso potrebne) 

• Znanje angleškega jezika 

• Odlično napredno znanje uporabe Excel  

• Znanje SQL predstavlja prednost 

• Poznavanje osnov računovodstva in financ 
 
Želena znanja in sposobnosti: 

• sposobnost strukturiranega, analitičnega in kreativnega delovanja ter razmišljanja; 

• natančnost; 

• hitra odzivnost, organiziranost, samoiniciativnost in visoka motiviranost. 
 
Pri nas boste deležni: 

• pogodbe za nedoločen čas (6-mesečna poskusna doba) s polnim delovnim časom na 
sedežu LONa v Kranju; 

• dela v dinamičnem in kreativnem timu dobrih referenc; 

• priložnost za poklicni razvoj in strokovno uveljavitev; 

• dela v Družini prijaznemu podjetju (polni certifikat DPP). 
 
Ostali pogoji: 

• spremno pismo ter življenjepis (Europass ali druga oblika); 

• priloženo dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe. 
 
Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti. 
 
Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom posredujejo na elektronski naslov 
kadri@lon.si, najpozneje do 19. 11. 2020  z obveznim pripisom »Strokovni sodelavec za 
računovodstvo (m/ž)-začetnik«. 
 
V postopku selekcije bomo kandidate pozvali tudi k predložitvi Potrdila o nekaznovanosti in 
Potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku. 
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