
 

 
Vodja finančnega oddelka m/ž 
 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, v svoj kolektiv vabi novega sodelavca 
(m/ž) za zasedbo delovnega mesta VODJA V - vodenje oddelka finančne službe v okviru ekonomsko 
finančne službe. 
 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• organiziranje del finančnega oddelka, izvajanje notranjih kontrol, 
• spremljanje zakonodaje ter predlaganje ukrepov za izvedbo v praksi, izdelava navodil, 
• izvajanje nadzora nad blagajniškim poslovanjem in obračunom potnih nalogov, 
• organiziranje del na področju fakturiranja in prejetih storitvenih računov, 
• skrb za plačilni promet, zagotavljanje pravočasne poravnave zapadlih obveznosti, 
• spremljanje denarnih tokov, izdelava mesečnih likvidnostnih načrtov, poročanje o realizaciji, 
• predlaganje finančne politike o možnostih pridobivanja in plasiranja finančnih sredstev,  
• vodenje evidenc prejetih in izdanih garancij ter menic, 
• izvajanje nalog na področju javnih naročil (finančni vidik),  
• izdelava statističnih poročil, poročil za notranje in zunanje uporabnike, 
• sodelovanje pri revizijah in drugih oblikah nadzora,  
• skrb za poslovno informatiko, podajanje predlogov za razvoj, sodelovanje z zunanjimi 

programskimi inštitucijami, 
• opravljanje drugih nalog sodelavcev v času nadomeščanja ter sodelovanje pri drugih nalogah, ki 

sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu nadrejenega. 
 

Od kandidatov pričakujemo 
• zaključeno VII stopnjo izobrazbe ekonomske smeri (visokošolsko strokovno izobraževanje - prva 

bolonjska stopnja ali visokošolsko strokovno izobraževanje-prejšnja) 
• 2 leti delovnih izkušenj, 
• natančnost, zanesljivost, odgovornost, samoinciativnost, timsko usmerjenost, 
• poznavanje MS Office orodij, s poudarkom na Excelu, 
• zaželeno je poznavanje področne zakonodaje, računovodskih standardov, davčne zakonodaje ter 

poznavanje javnih financ,  
• zaželeno poznavanje Microsoft Dynamics NAV (Navision). 
 

Delovno mesto ponuja: 
• zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom, 
• možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 
• delo v sodelovanju s strokovnim timom. 
 
Prijava na delovno mesto 
 

Vabimo kandidate in kandidatke, ki ste v zgornjem opisu prepoznali pravo priložnost za svoj poklicni 
profil, da nam svojo prijavo z življenjepisom pošljete na naslov Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  
RS - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti secy.kadri@ir-rs.si. 
 

Prijave pričakujemo do vključno 28. decembra 2021. 
 

Za dodatne informacije ali pojasnila lahko pokličete v kadrovsko službo na telefonsko številko  
01 47 58 119 (Ivana Gajić) ali 01 47 58 201 (Tjaša Obreza). 


