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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: HN73540    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 6617581000 šifra SKD: 70.220 

 Zavod Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva, socialno podjetje, Nazarje 
 Savinjska cesta 4 
 3331 NAZARJE 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5535  MOZIRJE   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  RAČUNOVODJA - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  načrtovanje, izvajanje in vodenje dela v računovodstvu, izvajanje finančnega 
načrtovanja in evidentiranje porabe finančnih sredstev, obračunavanje plač, vodenje evidence o porabi in 
nabavi potrošnega materiala in pisarniške opreme, opravljanje drugih del v skladu s predpisi in navodili 
vodstva   
 
 
Izobrazba po Klasius:   161  višješolska (prejšnja), višja strokovna, 314  Ekonomija,    
Alternativna izobrazba:   161  višješolska (prejšnja), višja strokovna, 343  Finančništvo, 
bančništvo, zavarovalništvo,    
  161  višješolska (prejšnja), višja strokovna, 340  Poslovne in upravne 
vede (podrobneje neopredeljeno),    
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:   6 mesecev  Poskusno delo:  3 meseci   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro   
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 2 - zahtevno   
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:     
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih   
 
Rok za prijavo kandidatov:  30  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  SREČKO PRISLAN, 041 470 772, info@rckosop.eu   
Kontakt delodajalca za BO:  SREČKO PRISLAN, 041 470 772, info@rckosop.eu   
 
Posredovanje ZRSZ:   napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.   
 
Okvirna mesečna plača:  1.350,00  EUR  bruto  mesečno   
 
Urnik dela:  dopoldan  
 
 
Druga sporočila, opombe:     
 
 
Datum sprejema prijave:  10.10.2018  Datum objave v prostorih zavoda:  11.10.2018   
Rok za prijavo kandidatov:  10.11.2018  


