Ste natančni in zanesljivi?
Ste pripravljeni voditi skupino?
Ste komunikativni in samoiniciativni?
Vam je delo s številkami izziv?

Delovno mesto:
VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA (m/ž)
Kraj dela: Maribor
KDO SMO?
Meltal Slovenija je skupina podjetij, ki v slovenskem, evropskem in tudi svetovnem prostoru predstavlja trdno in stabilno grupo, ki
se ukvarja s predelavo sekundarnih surovin, trgovino z barvnimi kovinami in z nepremičninami. Konec leta 2021 podjetje zapušča
vodja finančno-računovodskega sektorja in odločitev podjetja je, da že v letu 2020 pridobimo osebo, ki jo bo nadomestila, s tem,
da bi do predaje dela zaokrožila po oddelku in se seznanila z vsemi področji dela.
Info: www.meltal.si - www.metrapan.si

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
•

vodenje oddelka računovodstva in financ,

•

odgovornost za pravilno in ažurno izvedbo del, skladno z zakonodajo in računovodskimi predpisi,

•

Samostojna priprava računovodskih in davčnih izkazov na mesečnem in letnem nivoju za interne in eksterne potrebe,

•

Sodelovanje z revizorji in priprava konsolidiranih poročil,

•

poročanje Banki Slovenije v skladu z zakonodajo,

•

sodelovanje z inšpekcijskimi službami pri opravljanju nadzora s področja financ in računovodstva,

•

sodelovanje z vodstvom podjetja in z bankami pri najemanju kreditov ter vsakodnevna kontrola nad plačilnim
prometom podjetja,

•

knjiženje poslovnih dogodkov v glavno in pomožne knjige,

•

reševanje problemov v zvezi s računalniškim programom Navision in komunikacija s programerji,

•

izdelava obračunov plač na mesečni in letni ravni in sodelovanje s kadrovsko službo,

•

druga dela v skladu z navodili vodstva.

Od vas pričakujemo:
•

visokošolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske smeri,

•

vsaj 10 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,

•

poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,

•

poznavanje ustrezne zakonodaje,

•

sposobnost vodenja, samostojnost pri delu, natančnost, samoiniciativnost,

•

znanje angleškega jezika.

V zameno vam nudimo:
•

priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri
medsebojni odnosi ter timski duh,

•

zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,

•

strokovna izobraževanja,

•

prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,

•

konkurenčno plačilo za delo,

•

interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na
elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 23.9.2020.

