
Vstopi v digitalni svet priložnosti. 
Pridruži se nam kot
računovodja za pripravo izkazov skupine (m/ž) 

PONUJAMO:

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-storitev in rešitev, 
medse vabimo odprtega in fleksibilnega posameznika z znanjem računovodenja za konsolidiranje 
računovodskih izkazov.
Poleg osebnega in kariernega razvoja nudimo konkurenčno plačilo in različne ugodnosti.

¬ 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,
¬ možnost pridobivanja strokovnih certifikatov,

¬ 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:
¬ sodelovanje pri pripravi in izdelavi konsolidiranih 

računovodskih izkazov,
¬ mesečni pregled poslovanja odvisnih družb,
¬ priprava mesečnih zbirnih in konsolidacijskih tabel, 
¬ poročanje zunanjim inštitucijam, priprava statističnih in 

internih poročil,
¬ priprava mesečnih računovodskih razkritij,
¬ priprava podatkov za predrevizijo in revizijo,
¬ priprava računovodskega dela letnega poročila,
¬ sodelovanje pri pripravi internih aktov, 
¬ sodelovanje pri računovodski obravnavi pomembnejših 

poslovnih dogodkov matične in odvisnih družb,
¬ priprava poročil za poslovodstvo,
¬ sodelovanje v projektih in delovnih skupinah, 
¬ spremljanje zakonodaje s področja računovodstva in 

davkov.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
¬ VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri 

(najmanj 1. bolonjska stopnja),
¬ vsaj 5 let izkušenj na področju revizije, računovodstva ali 

kontrolinga,
¬ najmanj 5 let izkušenj na primerljivem delovnem mestu, 
¬ poznavanje MS Office orodij,
¬ poznavanje napredne uporabe Excela,
¬ poznavanje mednarodnih standardov računovodskega 

poročanja,
¬ poznavanje davčne zakonodaje (ZDDV, ZDDPO),
¬ znanje angleškega jezika,
¬ zaželeno poznavanje sistema SAP. 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠIJO:
¬ analitičnost,
¬ natančnost,
¬ zanesljivost,
¬ proaktivnost,
¬ fleksibilnost,
¬ samoiniciativnost,
¬ timsko delo,
¬ pozitivna naravnanost.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo 
sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana Sledite nam tudi na  in .

PRIJAVA

Do vključno 19. 2. 2023

Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/ra%C4%8Dunovodja-za-pripravo-izkazov-skupine/896810401/

