
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske 

opreme. Pod okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite 

rešitve za hidroenergetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in 

preoblikovalna oprema ter črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah. 

 

K sodelovanju vabimo osebo, ki jo navdušuje: 

 kultura kakovosti in ciljno naravnana kultura podjetja,  
 dinamično mednarodno okolje polno izzivov, ki nudijo možnosti za osebni in strokovni razvoj, 
 okolje nenehnih izzivov. 
 

 

Iščemo sodelavca za razpoložljivo delovno mesto: 

RAČUNOVODJA - začetnik (m/ž) 

 

Vaše ključne naloge in odgovornosti bodo: 

 knjiženje poslovnih transakcij v sistemu SAP, 

 priprava obračuna DDV, 

 analiziranje davčnih obveznosti v tujini, priprava podatkov za izdelavo računovodskih izkazov in davčnih 

obračunov s strani zunanjih izvajalcev, 

 sodelovanje pri revizijah in pripravi različnih poročil za banke in lastnike, 

 sodelovanje pri pripravi letnega poročila o poslovanju in pri pripravi poslovnega načrta, 

 podpora in proaktiven pristop k projektom, usmerjenih v učinkovitost procesov in digitalizacijo računovodstva. 

 

Od kandidata pričakujemo:  

 najmanj VI./2 stopnjo izobrazbe ekonomske usmeritve, zaželeno iz smeri računovodstvo, revizija, ni pa pogoj, 

 poznavanje uporabe računalniških programov MS Office, 

 znanje angleškega jezika (govorno in pisno sporazumevanje), 

 sposobnost analitičnega razmišljanja, ustvarjalnost in razmišljanje izven okvirov., 

 sposobnost dela v skupini, natančnost in dobre komunikacijske veščine, 

 sposobnost soočanja z delovnimi izzivi in iskanja novih rešitev. 

 

 

Izbranemu kandidatu nudimo: 

 konkurenčno plačilo, 

 mentorstvo, 

 delo v urejenem delovnem okolju z motivirano ekipo, 

 dodatno izobraževanje za pridobitev znanj iz področja davčne zakonodaje in računovodskih standardov, 

 možnost stalnega poklicnega in osebnega razvoja, 

 možnost toplega obroka v restavraciji podjetja, 

 brezplačno parkirišče. 

 

 

Prijave z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku zbiramo do  20.3.2022 na elektronskem naslovu 

kadri@litostrojpower.eu. 

 

Datum objave: 21.2.2022 

www.litostrojpower.com 

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo 

energetske in industrijske opreme, d.o.o.. Vaše osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa 

jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali 

izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti 

dano soglasje. V kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o obdelavi 

vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail naslov: kadri@litostrojpower.eu 

mailto:kadri@litostrojpower.eu
http://www.litostrojpower.com/

