
  
 
Družba Pit Leitner d.o.o. deluje v mreži Skupine PIT, ki ima več kot 35-letno tradicijo na 
področju revizije, ocenjevanja vrednosti podjetij in insolvenčnih postopkov. Leta 2018 smo 
vstopili v mrežo mednarodne davčne in revizijske družbe Leitner&Leitner, kar pomeni, da 
svoje storitve opravljamo tako za domače kot za družbe v tujem lastništvu. Ker smo 
družinsko podjetje, nas odlikujeta velika pripadnost poslu, večja prilagodljivost glede 
delovnega časa, hitro sprejemanje odločitev ter zanesljivost. 
 
Če dobro logično-analitično razmišljate, ste komunikativni, odporni na stres in znate 
kritično presojati informacije iz različnih virov, Vas vabimo, da se nam pridružite kot 

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA REVIZIJO (m/ž) 
Odgovorni boste za: 

• pregledovanje in revidiranje računovodskih izkazov v skladu z lokalnimi oziroma   
             mednarodnimi računovodskimi standardi, 

• analizo računovodske dokumentacije, 
• pripravo analiz in planov, 
• sodelovanje v postopkih ocenjevanja vrednosti podjetij ter 
• obravnavo drugih vprašanj s področja revizije in računovodstva. 

 
Od Vas pričakujemo: 

• VII. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, 
• 1-2 leti delovnih izkušenj s področja revizije in računovodstva, 
• poznavanje predpisov in zakonodaje na računovodskem, finančnem in davčnem  

            področju ter slovenskega gospodarskega okolja, 
• odlično znanje slovenskega jezika, 
• zelo dobro znanje angleškega jezika, odveč pa ne bo niti znanje nemškega jezika, 
• napredno poznavanje revizijskih metod in dela z računalnikom (Excel, Word,  

             PowerPoint), 
• odgovorno opravljanje vseh del, marljivost, ciljno naravnanost, natančnost, 

samoiniciativnost in sposobnost analitičnega razmišljanja ter 
• vozniški izpit B kategorije. 

 
 

 



Ponujamo Vam: 
• zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, 
• delo v pozitivnem in povezanem kolektivu ter ustvarjalnem delovnem okolju, 
• delovni čas, ki omogoča usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 
• redno in stimulativno plačilo, 
• dodatno stimulacijo za uspešnost pri delu, 
• možnost kariernega in osebnega razvoja, 
• redna strokovna izobraževanja. 

 

Lokacija delovnega mesta: 
Trzin 

 

Pogoji prijave: 
Prijave z življenjepisom v slovenskem jeziku s popolnimi kontaktnimi podatki (naslov, 
telefonska številka, e-naslov) in s poudarkom na Vaših dosedanjih delovnih izkušnjah 
sprejemamo izključno na e-naslov info@pit-leitner.si do vključno 15. 10. 2022.  
V polje Zadeva/Subject vpišite »Prijava_revizor«. 
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