Če te odlikuje poznavanje računovodskih standardov, drugih smernic in zakonodaje s
področja računovodstva, poznavanje poslovanja v bančništvu, sočasno pa si izredno
učinkovit(-a) in timsko naravnan(-a),
potem #verjemivase in se pridruži naši ekipi na delovnem mestu:

RAČUNOVODJA (m/ž)
Za okrepitev ekipe Oddelka Finance, iščemo tebe, ki boš prevzel sledeča dela in naloge:












Knjiženje in kontroliranje računovodskih, finančnih in knjigovodskih dokumentov za banko .
Izdelava poročil za banko, za zunanje in notranje uporabnike.
Vodenje evidence osnovnih sredstev.
Usklajevanje glavne knjige s saldakonti, osnovnimi sredstvi ter skrb za kontni okvir .
Izdelava računovodskih obračunov, sodelovanje pri izdelavi letnega obračuna in obdobnih
obračunov.
Nadzor nad popolnostjo dokumentacije ter redno ažuriranje delovnih navodil in procesov .
Šolanje in prenos znanja na ostale sodelavce.
Uresničevanje strategije banke na slovenskem trgu.
Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter podjetji znotraj Skupine Erst e Bank in
Sparkassen, predvsem pri poenotenju in optimizaciji procesov.
Sodelovanje pri drugih razvojno-raziskovalnih projektih banke in koncerna.
Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov banke in po navodilih ter zadolžitvah
nadrejenega.

Poleg izvajanja del in nalog, ki izhajajo iz sistematizacije delovnega mesta, bo tvoja naloga
sodelovanje pri optimizaciji obstoječih procesov, skrb in priprava konsolidiranih
računovodskih izkazov, ter sodelovanje na projektih.
Pričakujemo:
-

Vsaj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri.
Vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu (zaželene izkušnje na
enakem področju v bančništvu).
Poznavanje aktualnih smernic in zakonodaje na področju računovodstva vključno z
dobrim poznavanjem Mednarodnih računovodskih standardov.
Natančnost.
Zmožnost opravljanja več opravil hkrati.
Zmožnost povezovanja različnih vsebin.
Usmerjenost v timsko delo.
Aktivno znanje angleškega jezika.
Dobro poznavanje MS Office orodij (Excel, Word).
Pogoj za zaposlitev je predloženo Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v
kazenskem postopku.
Usmerjenost k vrednotam banke Sparkasse, ki so: zaupanje, profesionalnost,
ustvarjalnost, srčnost in ekološka odgovornost.

Nudimo:
- Delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.
- Ugodne delovne razmere in razgibano delo v mednarodni bančni skupini in
dinamičnem kolektivu.

-

Hibridni delovni čas.
Pridobivanje novih znanj in izkušenj.
Dobre odnose v timu in podjetju.
Skrb za zdravje na delovnem mestu in podporo zdravemu načinu življenja (program
promocije zdravja na delovnem mestu, možnost uporabe priročnih kuhinj in
jedilnic…).
Organizirana letna druženja in srečanja zaposlenih.
Sodelovanje v športnem društvu.
Karierni razvoj.

Vabimo vas, da svoje motivacijsko pismo z življenjepisom pošljete do vključno 22.05.2022 na
elektronsko pošto zaposlitev@sparkasse.si. Informacij po telefonu ne posredujemo.

