
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 
 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Jamova cesta 2, Ljubljana 
 
objavlja prosto delovno mesto: 
 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) 
v Finančno računovodski službi,  

 
s polnim delovnim časom za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Lahko je 
tudi študent/ka višjih letnikov ali absolvent/ka z možnostjo kasnejše redne zaposlitve. 
 
 
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani iščemo novega sodelavca zaradi 
povečanega obsega dela ob prehodu na nov informacijski sistem. Sodelavec bo pomagal pri 
opravljanju rednih računovodskih nalog, testiranju delovne verzije programa ter analizi 
podatkov. Vaše delo bo raznoliko in polno izzivov. Če iščete zanimivo delo, ki zahteva 
predanost in priložnost za širitev in pridobivanje novih znanj, je to prava priložnost za vas.  
 
Pogoji za opravljanje dela: 
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali 
- visoka strokovna ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 

ekonomske smeri 
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj  
- aktivno znanje enega svetovnega jezika, poznavanje predpisov s področja računovodstva, 

znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
- zaželeno je poznavanje orodij: SAP, Government Connect, SharePoint 
 
Poskusno delo: 3 mesece 
 
Opis dela in nalog: 
 
Splošni opis: 

- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju 
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja  
- administrativno vodenje dela 
- informacijsko svetovalno delo 
- priprava in zbiranje podatkov 
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja 
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega 

mesta po nalogu nadrejenega 
 

Podrobnejši opis: 
- pomoč pri vodenju glavne knjige (kontiranje in knjiženje, usklajevanje s pomožnimi 

knjigami, razčiščevanje kontov glavne knjige, priprava temeljnic),  
- sodelovanje in pomoč pri izboljševanju SAP sistema, 
- priprava in oddaja davka na dodano vrednost, 
- priprava in oddaja statističnih mesečnih poročil BST, SFR in drugih periodičnih 

statistik, 
- priprava, oblikovanje in oddaja ARRS finančnih in drugih ARRS poročil, 
- zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz, 
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov,  
- skrb za pravilen in pravočasen tok informacij in dokumentacije, 
- izdelava raznih poročil. 



 
Rok za prijavo: 30 dni, do 25. 5. 2022 
 
Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, e-naslov: 
kadri@fgg.uni-lj.si. 
 
 
 


