DIREKTOR-ICA RAČUNOVODSKE DRUŽBE
Iščemo osebo, ki bo našo računovodsko družbo postavila na prvo mesto po kvaliteti
računovodskih storitev v Sloveniji!

Opis del in nalog:







zastopanje in predstavljanje družbe,
vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje delovanja družbe,
skrb za izvajanje tehničnih/zakonodajnih predpisov, zakonodaje in predpisov
delu, požarne varnosti in varovanja okolja,
skrb za zakonitost poslovanja,
vzdrževanje potrebnih stikov z javnostmi in strokovnimi institucijami,
druga dela in naloge v skladu z zahtevami skupščine.

Nudimo:
- prijetno delovno okolje
- konkurenčno plačo
- možnost dodatne motivacije (dedež na dobičku, partnerstvo,,,,)
- permanentno izobraževanje

Pričakujemo:

1. Funkcionalna znanja:
- dobro pisno in pogovorno izražanje,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- poznavanje MS Office orodij in programov,
- vozniški izpit B kategorije

2. Osebne lastnosti/sposobnosti:
- usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost, urejenost
3. Odgovornost:
- za pripravo in realizacijo poslovne politike in poslovnih načrtov,

varstva pri

- za učinkovite stike in odnose s strankami ter razumljivo komuniciranje z zaposlenimi,
- za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda družbe.
4. Potrebne kvalifikacije
- najmanj VII. stopnjo ekonomske smeri
- 5 let vodstvenih delovnih izkušenj v računovodstvu ali reviziji
- uporaba orodij MS Office, s poudarkom na poznavanju programa Excel,
- poznavanje dela v računovodstvu, poznavanje SRS in davčne zakonodaje,
- vozniški izpit kategorije B.

O podjetju
Računovodska družba Nucleus Plus:

Spadamo med večje računovodske družbe v Sloveniji. Poseben poudarek dajemo kvaliteti naših
storitev.
Delujemo na treh različnih lokacijah v Sloveniji: v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti.
Ker se zavedamo, da je kakovost naše storitve odvisna od strokovnosti zaposlenih, skrbimo za
redno interno in eksterno izobraževanje, kar nam pomaga slediti zakonodajnim spremembam. Svoje
stranke vsak mesec obveščamo o novostih, ki so skrbno zbrane v naši publikaciji Informacije.
Kot izkušena, uigrana in vešča ekipa vas vabimo, da z nami pogumno nadaljujete poslovno pot
uresničevanja in preseganja svojih ciljev. Skupaj z vami bi radi uresničili našo vizijo in postali najboljša
računovodska družba v Sloveniji.
Več inforamcij o naši družbi dobite na www.nucleus.si

Vabimo Vas, da nam pošljete Vašo prijavo z življenjepisom (CV) ter opisom delovnih izkušenj v 15-ih
dneh po objavi razpisa na elektronski naslov: majda.klenovsek@nucleus.si ali na naslov: NUCLEUS
PLUS, računovodska družba, d.o.o., Brodišče 12, 1236 TRZIN. Kontaktna oseba: Majda Klenovšek, T:
01 530 33 92.
http://www.nucleus.si/

