
 
 
                
 
                       
 
PROSTO DELOVNO MESTO 
 
 
Naše podjetje preko kadrov skrbi za pozitivne spremembe in nadgradnjo 
kakovosti pri opravljanju naših storitev. S svojim sloganom SKRB ZA 
BIVANJE želimo doseči še boljšo prepoznavnost, kot tudi ponuditi 
poslovnim partnerjem in uporabnikom višji nivo opravljanja storitev in 
strokovne usposobljenosti kadrov.  
 

V naš kolektiv vabimo osebo (M/Ž), za zasedbo delovno mesto: 
  
KNJIGOVODJA, REFERENT IZTERJAVE 
 
Od kandidata pričakujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje: 
• Izobrazbo 6/1, 6/2 ali 7/1, 7/2  ravni: ekonomske, računovodske  

 
RAVNI IZOBRAZBE PO PROGRAMIH 

PRED BOLONJSKIM 
RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 

"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 

višješolski programi (do 1994) 
6/1 

  
  višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 
6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 7 

magisteriji stroke         (2. bolonjska stopnja) 

univerzitetni programi magisteriji stroke         (2. bolonjska stopnja) 

 
• 5 let delovnih izkušenj na enakem oz. podobnem delovnem mestu. 
• Znanje iz področja računovodstva, financ, izterjave, poznavanje računovodskih standardov, programov in 

izterjave ter stanovanjske zakonodaje.  
• Znanje informacijske tehnologije. 
• Komunikativnost, samostojnost,  samodisciplina, organizacijske sposobnosti in sposobnost koordinacije del, 

natančnost, urejenost, prijaznost, skrbnost, ažurnost , delo v skupini ter želja do dela z ljudmi. 
• Tekoče znanje slovenskega jezika in osnovno znanje angleškega jezika. 
• Računalniško pismenost – zahtevno: urejevalni besedil, delo s preglednicami; osnovno: delo z bazami 

podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov ter 
računalniško oblikovanje 

• Vozniški izpit B kategorije 
• Nekaznovanje  

 
Nudimo: 
• Zaposlitev za polni delovni čas, dopoldanski delovni čas 
• Zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo za nedoločen čas, 6 mesecev poskusnega dela 

 
Kandidati in kandidatke, ki ste se v zgornjem opisu prepoznali in imate ustrezne izkušnje za zasedbo delovnega 
mesta vabimo, da nam do vključno 20. 5. 2022 oddate vašo vlogo s CV in življenjepisom ter potrdilo o 
nekaznovanju, preko elektronske pošte na: tajnistvo@sipro.si ali na naš naslov: Pečnikova 1, Žalec.  


