
 
 
Smo ugledno mednarodno podjetje s 149 letno tradicijo in eno vodilnih podjetij na 
področju kemično predelovalne industrije v Sloveniji ter sodimo med velike slovenske 
izvoznike, ki že vrsto let uspešno uresničujemo svoje strateške usmeritve in sledimo 
svojemu poslanstvu in ciljem, ki so usmerjeni k rasti, razvoju in osebnemu zadovoljstvu 
zaposlenih. 
 
Na tej poti bomo v bližnji prihodnosti potrebovali sodelavca/sodelavko, ki bo opravljal 
odgovorne naloge na področju VODENJA NOTRANJE REVIZIJE. Sodelavca/ko bomo 
zaposlili na delovnem mestu: 

 
»VODJA NOTRANJE REVIZIJE (m/ž) « 

 
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo: 
 
• najmanj univerzitetno izobrazbo univerzitetni diplomirani ekonomist ali 

drug ustrezen program, 
• certifikat preizkušeni notranji revizor (Slovenski inštitut za revizijo) ali 

CIA (Certified Internal Auditor; Institute of Internal Auditors-IIA), 
• aktivno znanje angleškega jezika,  
• sposobnost učinkovitega timskega dela, 
• odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, komunikacijsko 

sposobnost ter vztrajnost pri doseganju ciljev, 
• delovanje v skladu s Temeljno listino Službe za notranjo revizijo, 
• poznavanje Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, 
• poznavanje računalniškega orodja (MS Word, Excel, Outlook), 
• 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju notranjih revizij, 
• vozniški izpit B kategorije. 

 
Glavne naloge in odgovornosti, ki jih bo sodelavec/ka opravljal/la, 
so usmerjana na naslednja področja:  

• izdelava srednjeročnega in letnega načrt delovanja Službe za notranjo 

revizijo, 

• izvajanje notranje revizijskih poslov in drugih aktivnosti v skladu z letnim 

načrtom,  

• spremljanje uresničevanja priporočil notranje revizije, 

• poročanje odgovornim revidirancem, Upravi in Revizijski komisiji družbe, 

• zagotavljanje skladnosti delovanja Službe za notranjo revizijo  z 

Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 

in drugimi pravili, vključenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja 

(Uradni list RS, št. 31/10),  

• pravica in dolžnost stalnega izpopolnjevanja znanja, ki je potrebno za 

opravljanje dela in/ali ohranjanje pridobljenih certifikatov, 



• zagotavljanje in izboljševanje kakovosti notranje revizijske dejavnosti v 

družbi. 

 

Osebnostne lastnosti:  

• sposoben logičnega sklepanja, 
• čustveno inteligenten, 
• proaktiven, 
• samoiniciativen, 
• optimističen, 
• samozavesten, 
• sposoben reševati probleme, 
• asertiven. 

 
Kaj ponujamo: 

 
• stimulativno plačilo, 
• urejeno delovno okolje, 
• fleksibilen delovni čas (z možnostjo občasnega dela od doma), 
• strokovni razvoj in izobraževanje. 
                                                                                        
 
Pogoji zaposlitve: 
 
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za 
nedoločen čas (s 6 mesečnim poskusnim delom).  
 
 
Vabimo vas, da pisne ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o 
končani izobrazbi pošljete v roku 10 dni po objavi na naslov: 
• CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, Kadrovsko splošna 

služba, 3000 Celje ali 
• na elektronsko pošto  zaposlitev@cinkarna.si . 
 
 
 
  


