
ZAPOSLITVENI OGLAS 

 

V PIT LEITNER d.o.o. k sodelovanju vabimo: 

• študenta višjih letnikov/absolventa, ki si želi preizkusiti pridobljeno znanje na področju 

revizije ali  

• strokovnega, komunikativnega sodelavca (ali sodelavko), željnega novih izzivov in 

skupne rasti, za delovno mesto: sodelavec v reviziji. 

 

Smo revizijska družba, ki deluje v mednarodni mreži skupine LEITNERLEITNER GmBH, kar 

pomeni, da svoje storitve opravljamo tako za domače družbe kot za družbe s tujim lastništvom.  

 

Za vse, ki ste željni novih izzivov in znate izkoristi dobro priložnost ponujamo ali zaposlitev 

ali delo preko študentskega servisa z možnostjo kasnejše zaposlitve. Delo poteka v naših 

poslovnih prostorih v Trzinu, v urejenem okolju in z normalnim delovnim časom od 8.00 do 

16.00. 

 

Si želite spoznati svet revizije?  

 

Čakajo vas zanimive naloge …  

• pregledovanje in revidiranje računovodskih izkazov v skladu z lokalnimi oz. 

mednarodnimi računovodskimi standardi, 

• analiziranje računovodske dokumentacije; 

• obravnavanje drugih vprašanj s področja revizije in računovodstva; 

• odgovorno opravljanje vseh del; 

• poznavanje predpisov in zakonodaje na računovodskem, finančnem in davčnem področju; 

• pri zgoraj naštetih področjih uporabljamo najnaprednejša orodja, tehnologije in revizijske 

metode. 

 

Pogoji: 

• višji letnik ekonomske fakultete, zaželena smer revizija ali visokošolska izobrazba in 

ustrezne delovne izkušnje na področju računovodstva/revizije, 

• sposobnost pisne in ustne komunikacije v angleškem jeziku, 

• samostojno poznavanje paketa MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word)  

• poznavanje okvirjev računovodskih standardov in gospodarskega okolja v Sloveniji, 

• ciljno usmerjenost, natančnost, samoiniciativnost, sposobnost analitičnega razmišljanja,  

• usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev. 

 

Zaželeno: 

• logično analitično mišljenje, 

• usmerjenost k reševanju problemov,  

• dobre komunikacijske in pogajalske sposobnosti,  

• sposobnost kritične presoje informacij z različnih virov, 

• delovne izkušnje iz primerljivih področij, a niso pogoj, 

• sposobnost opravljanja dela samostojno in v timu, obvladovanje stresnih situacij, 

• marljivost, natančnost in organiziranost, 

• želja in pripravljenost svoj čas vložiti v razvijanje znanja in kompetenc, 

• vozniški izpit B kategorije, 

• znanje nemškega jezika. 

 



Kaj ponujamo: 

• delo preko študentskega servisa in/ali možnost redne zaposlitve za nedoločen čas, 

• delo v pozitivnem in povezanem kolektivu, 

• ustvarjalno delovno okolje, osebna rast,  

• možnost izobraževanja, 

• 8 urni delavnik in s tem lažje usklajevanje privatnih/študijskih obveznosti,  

• stimulativno plačilo. 

 

Če se v navedenem opisu prepoznate, in si želite spremembe ter novih izzivov, vas vabimo, da 

nam posredujete pisne prijave, do vključno 10.7.2022 na elektronski naslov: info@pit-leitner.si 
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