
Soustvarjajmo digitalno prihodnost 
Slovenije. Pridruži se nam kot
vodja zakladništva (m/ž)

PONUJAMO:

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-rešitev in storitev, iščemo sodelavca oz. 
sodelavko z vodstvenimi izkušnjami in izkušnjami na finančnem področju, predvsem s področja upravljanja kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti, optimizacije denarnih tokov in podobno. 

Če želite soustvarjati z nami in dodatno razvijati svoja do sedaj pridobljena znanja in veščine, se nam pridružite.

¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto plače za 
vsako leto),

¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, 
božičnica in možnost 13. plače,

¬ 7,96 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ službeni mobitel in službeni mobilni paket,
¬ mesečni popust za domači priključek v višini 37 EUR,
¬ premija dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ možnost nedenarne nagrade,
¬ možnost dodatnih izobraževanj in usposabljanj,

¬ mentorstvo ob zaposlitvi,
¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje 

(tako za zaposlene kot otroke zaposlenih),
¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,
¬ možnost vključitve v kolektivno zavarovanje za 

specialistične preglede,
¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za 

zdravje zaposlenih,  
¬ aktivnosti v okviru športnega društva in športni 

dogodki, 
¬ formalna in neformalna druženja,
¬ ostale dodatne ugodnosti.

VSEBINA DELA:
¬ vodenje in razvoj zaposlenih,
¬ usklajevanje in organiziranje dela,
¬ upravljanje in priprava denarnih tokov družbe in skupine,
¬ upravljanje kratkoročne (dnevne, tedenske in mesečne) 

likvidnosti,
¬ upravljanje dolgoročne plačilne sposobnosti,
¬ sodelovanje pri izvedbenih postopkih zadolževanja,
¬ spremljanje pogodbenih zavez iz naslova bančnih virov 

financiranja,
¬ priprava obdobnih poročil s področja upravljanja likvidnosti v BI 

orodjih,
¬ priprava gradiv za poslovodstvo,
¬ sodelovanje pri pripravi politik, pravilnikov in navodil s področja 

vsebine dela,
¬ digitalizacija internih procesov v programu SAP.

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠIJO:
¬ samoiniciativnost,
¬ natančnost,
¬ odgovornost,
¬ analitičnost,
¬ proaktivnost, 

¬ organiziranost,
¬ odlične komunikacijske sposobnosti,
¬ timsko delo,
¬ pozitivna naravnanost.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
¬ najmanj 1. bolonjska stopnja poslovne ali ekonomske smeri, 
¬ najmanj 3 leta delovnih izkušenj na finančnem področju,  
¬ najmanj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem zaposlenih,
¬ aktivno znanje angleškega jezika,
¬ poznavanje Microsoft Office orodij,
¬ poznavanje mednarodnih računovodskih standardov 

predstavlja prednost,
¬ poznavanje programa SAP in Business Intelligence orodij 

(Tableau, Web Intelligence …) predstavlja prednost,
¬ licenca za Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 

predstavlja prednost,
¬ certifikat CFA predstavlja prednost.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo sklenjena 
za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom in polnim 
delovnim časom.

PRIJAVA

Do vključno 28. 11. 2022

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana Sledite nam tudi na  in .
Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/vodja-zakladni%C5%A1tva/868393101/

