
 

 
knjigovodsko računovodske storitve d.o.o., Struževo 3, 4000 Kranj, MŠO:5288207, šifra dejavnosti: 69.200, 
DŠT:26159040, TRR pri Delavski hranilnici d.d. IBAN SI56 6100 0002 3500 634, tel. št.:04-280-63-00;  
Osnovni kapital: 35.000,00 € Okrožno sodišče Kranj, vl.št.1/00396/00  
 
 
Dejavnost 
Naša osnovna dejavnost so računovodske storitve. 

 

Vodimo računovodstvo za sledeče organizacijske oblike: 

▪ družbe z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.) 

▪ samostojni podjetniki (s.p.) 

▪ samostojni kulturni delavci, arhitekti, odvetniki, zdravniki, notarji in druge fizične osebe, ki 

opravljajo dejavnost 

▪ društva, klubi 

▪ zavodi zasebnega prava 

▪ javni zavodi 

▪ podružnice tujih pravnih oseb 

▪ fundacije, ustanove 

▪ sindikati 

▪ družbe z neomejeno odgovornostjo… 

 

Naša pričakovanja: 

▪ prednost imajo kandidati/ke, ki jih računovodstvo veseli 

▪ prednost imajo motivirane osebe, ki so se pripravljene učiti in graditi kariero v računovodstvu 

▪ poznavanje slovenskih računovodskih standardov oz. možno usposabljanje na tem področju 

▪ sposobnost timskega dela in organizacijske sposobnosti 

▪ samoiniciativnost in komunikativnost 

▪ ciljna usmerjenost k reševanju problemov, odzivnost in natančnost 

▪ delo opravljamo na programih VASCO in  PANTHEON, SAOP, OPAL 

▪ znanje z aplikacijami v okolju MS Windows (internet, office-predvsem uporaba excelovih tabel) 

 

Nudimo: 

▪ delo v timu profesionalnih in motiviranih ljudi, urejeno delovno okolje 

▪ stimulativno plačilo 

▪ osebni in poklicni razvoj 

▪ možnost napredovanja in karierno priložnost v smislu dodatnih izobraževanj in sodelovanje s 

strankami, ki imajo revizijo in konsolidirane bilance 

▪ zaposlitev za nedoločen čas ali pogodbeno delo 

 

Možne oblike zaposlitve/sodelovanja: 

▪ redna zaposlitev v našem podjetju 

▪ delo preko študentskega servisa 

▪ pogodbeno delo preko vašega lastnega podjetja oz. sp-ja 

▪ delovni čas je od 7 do 15 ure oziroma po dogovoru 

▪ delo ne na sedežu podjetja in pri strankah – Kranj, Ljubljana, Škofja Loka 

 

Če menite, da je opisano delo primerno za vas, če vas računovodstvo zanima oz. veseli, vas vabimo, 

da nam pošljete pisno ponudbo s kratkim življenjepisom, opisom znanj in izkušenj, na elektronski naslov: 

zvonka.truden@ratio.si in vse informacije so vam na voljo tudi po telefonu 041 662 545 . Vaše ponudbe 

lahko tudi osebno dostavite na naš naslov v času med 7.00 in 15.00 uro. Ponudbe zbiramo do 20.11.2022 

oziroma do zasedbe delovnega mesta. 

 

Kranj, 03.11.2022 

 

Zvonka Truden        
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