
Soustvarjajmo digitalno prihodnost 
Slovenije. Pridruži se nam kot
računovodja za stroškovno računovodstvo  
(m/ž) 

PONUJAMO

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-rešitev, iščemo sodelavca oz. 
sodelavko za delo v računovodstvu. 

Če si želite pridružiti dinamični ekipi, z možnostjo pridobivanja dodatnega znanja in izkušenj, vam delo s 
številkami ni tuje, ste natančni in analitični, imate radi izzive, je to enkratna priložnost da se prijavite na razpis. 

Poleg osebnega in profesionalnega razvoja nudimo konkurenčno plačilo, sproščeno okolje in ostale ugodnosti.

¬ služben mobitel in mobilni paket,   
¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 

37 EUR,
¬ premijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto 

plače za vsako leto),
¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, 

božičnico in možnost 13. plače,
¬ 7,96 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ možnost nedenarne nagrade,
¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,

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

podjetje (za zaposlene in 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 športne 

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

VSEBINA DELA:
¬ knjiženje prejetih računov, dokumentov v pomožne 

evidence in glavno knjigo, 
¬ knjiženje temeljnic glavne knjige,
¬ mesečna kontrola kontov glavne knjige in pomožne 

knjige,
¬ priprava statističnih poročil in poročanje na Banko 

Slovenije, Statistični urad,
¬ pripravljanje analiz in poročil,
¬ sodelovanje z revizorji.  

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
¬ najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske 

smeri,
¬ vsaj 5 let izkušenj na področju računovodstva, 
¬ poznavanje MS Office orodij,
¬ poznavanje Excela predstavlja prednost,

¬ poznavanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in davčne zakonodaje,

¬ 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 20. 3. 2023

Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.


