OBJAVA DVEH PROSTIH DELOVNIH MEST
. V svoje vrste vabimo dve novi in močni kadrovski okrepitvi in sicer:

1. Svetovalca in skrbnika strank na področju računovodstva,
ki bo samostojno prevzel vsa ključna računovodska opravila za stranke. Potrebujemo osebo, ki
zna kreirati in brati bilance, razumeti boniteto podjetja, ki lahko pomaga podjetniku na poti na
banko in do raznih razpisov. Želimo, da ve mnogo o DDVju in drugih davkih. Potrebujemo
nekoga, ki zna dobro komunicirati in zahtevne stvari razložiti na razumljiv način.
Nismo določili točnega števila let izkušenj, niti ni pogoj točna stopnja izobrazbe, a nikakor ne
iščemo začetnika, temveč osebo z dobrim znanjem računovodstva in s praktičnimi izkušnjami.
To vabilo je zlasti namenjeno tistim, ki morda v podobni organizaciji opravljajo podobna dela in
si morda želijo spremembe, napredovanja ter vstop v živahen in ambiciozen delovni tim.

2. Strokovnjaka za delovna razmerja in kadrovsko operativo,
ki bo v našem računovodskem servisu prevzel odgovornost za urejanje delovnih razmerij za
naše naročnike. Njegova zadolžitev bodo pravilne oblike zaposlitev in odpustov ter pravilno
nagrajevanje. Skrbel bo za pravilne pogodbe, prijave in odjave, za dokumentacijo pri delu v
tujini, za delovna dovoljenja, za pravilne sklepo in odločbe izdane zaposlenim.
Od izbranega kandidata želimo že formirana znanja, več let delovnih izkušenj iz podobnih del,
računalniško pismenost ter veselje in potrpljenje za delo s strankami. Želeli bi si pravnega
strokovnjaka, ki bi ga veselila tudi mediacija.
V obeh primerih nudimo delo v zelo urejenem in profesionalnem kolektivu, v katerem
vladajo iskreni prijateljski odnosi, jamčimo urejene delovne razmere in fleksibilnost pri
razporejanju delovnega časa ter dopustov in korektno plačilo tudi v primeru nadur.
Zaposlenim zagotavljamo tudi vse potrebne delovne pogoje – službeni računalnik Apple,
souporaba službenega vozila, ipd.
Vse, ki se vidite v zgornjih opisih, vljudno prosimo, da pošljejo svojo prijavo na delovno mesto v
obliki predstavitvenega pisma in življenjepisa na elektronski naslov tanja@e-amiga.com. Na vsa
dodatna vprašanja o razpisanih delovnih mestih bomo odgovarjali po telefonu na številki 041/698410. Prijave sprejemamo do konca meseca maja, a vse zainteresirane kandidate vabimo, da se
nam oglasijo takoj, saj z razgovori ne bomo čakali.
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Čeprav je v oglasu uporabljena moška slovnična oblika, je namenjen obema spoloma. Z veseljem vabimo,
da se na naš razpis prijavi kdorkoli – ne glede na starost, življenjski stan, spol ali druge okoliščine.

