Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas skoraj
štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v
generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve.
Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med
petimi največjimi slovenskimi izvozniki ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto

RAČUNOVODJA
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov
• Knjiženje materialnih prometov
• Evidentiranje in knjiženje računov
• Obdelava podatkov iz sistema v excel obliko
• Priprava davčnega obračuna - davek od dobička pravnih oseb (DDPO)
• Izvajanje nalog in aktivnosti na področju obračuna plač (bolniška odsotnost, pridobivanje
osnov za nadomestila osebnih dohodkov, izračun in izdaja potrdil o plačah, izpolnjevanje
kreditnih pol, …)
• Urejanje zavarovanj in vodenje evidenc
• Sodelovanje pri popisih osnovnih sredstev
• Ostala dela na področju računovodstva / obračuna plač
• Ostala dela po navodilu nadrejenega
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri
• najmanj 15 mesecev delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
• proaktivno znanje angleščine
• vešča uporaba Microsoft Office paketa
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6
mesečno poskusno dobo.
Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem.
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi,
drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov zaposlitev@metalravne.com
ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
vključno do 31.05.2022.

