
Don’t wait. Act.

Mazars, the smart choice.

Ključna dejstva in številke

45+
ur izobraževanja na temo tehničnih znanj na leto

Izpopolnjevanje
preko dostopa do LinkedIn Learning vsebin 

Mednarodna mobilnost
in možnosti zanjo tekom celotne kariere

87%
zaposlenih v Mazars prispeva v dobrodelne namene

Mlajši računovodja (M/Ž) - Ljubljana

www.mazars.si

Opis delovnega mesta

Zakaj Mazars?

Mazarsu se ne pridružite po naključju. Mazars izberete. Globalna šola 

odličnosti, kjer boste vsakodnevno izzvani za rast in razvoj. Ker so naši 

zaposleni osnova našega uspeha, ne sprejmemo prav vsakogar. 

Napredovanje pri nas je v tesni povezavi z izobraževanjem, to pa vam 

omogoča kariero prilagoditi vašim željam, tako znotraj kot zunaj naše 

organizacije. Zgodbo o naši večletni neprekinjeni rasti piše naša ekipa 

in obenem narekuje naše prihodnje korake. Pričakujemo vaš prispevek 

in nagrajujemo vašo iznajdljivost. Pridružite se nam v pisanju skupne 

zgodbe in na novi poti sklenite prijateljstva za vse življenje.

Mazars. Pravilna izbira.

Na kratko o Mazars-u

Mazars je ena vodilnih mednarodnih organizacij za opravljanje 

revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev. Edinstveno partnerstvo 

nam omogoča, da poslujemo kot enotna integrirana mednarodna 

ekipa v več kot 90 državah po svetu, temelječ na znanju preko 

42.000 strokovnjakov: 26.000 v sklopu integriranega partnerstva 

mreže Mazars in 16.000 v združenju Mazars North America Alliance. 

Strankam vseh velikosti nudimo pomoč na vseh stopnjah njihovega 

razvoja.

Mazars v Sloveniji predstavljata revizijska družba Mazars d.o.o. in 

finančno-svetovalna družba Mazars Consulting d.o.o. 

Prijave sprejemamo do 15. 1. 2022 na jobs@mazars.si

• visokošolska ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,

• vsaj 3 leta izkušenj na področju računovodstva,

• poznavanje sistema SAP/VASCO predstavlja prednost,

• poznavanje MS Office orodij (predvsem Excel),

• dobro ustno in pisno komuniciranje v slovenskem in angleškem 

jeziku, znanje dodatnih jezikov predstavlja prednost,

• poznavanje SRS in davčne zakonodaje,

• natančnost, zanesljivost, fleksibilnost, hitrost, odzivnost in 

usmerjenost k rezultatom.

• delo v izredno uspešnem mednarodnem podjetju,

• redna zaposlitev za nedoločen čas (6 mesečna poskusna 

doba),

• urejene delovne razmere in prijetno delovno okolje,

• možnost kariernega in osebnega razvoja,

• delo z izkušenimi strokovnjaki z drugih področij.

Kaj iščemo?

Kaj nudimo?

1,9 mrd
prihodkov na globalni ravni

+60%
stopnja globalne rasti v zadnjih 5 letih

MAZARS CONSULTING d.o.o. je uspešna, hitro rastoča in 

zaposlenim prijazna svetovalna družba. Zaradi povečanja obsega 

poslovanja v svojo ekipo vabimo mlajšega računovodjo (Junior 

Accountant).

Kandidat bo odgovoren za izvajanje vseh knjigovodsko-

računovodskih del po navodilih nadrejenega, dobro poznavanje 

zakonodaje na področju dela, vodenje davčnih evidenc in izdelavo 

obračunov DDV, komuniciranje s strankami (pregledovanje 

poslovnih rezultatov in kontakt s strankami), pomoč pri sestavi 

poročil za Ajpes, Statistični urad, DURS, Banko Slovenije ter 

ostalih poslovnih poročil, pomoč pri izdelavi letnih poročil in 

obračunov, sestavljanju davčnih obračunov ter drugih nalog po 

navodilih nadrejenega.


