Začetki podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO d. d. segajo v leto 1939. Danes je VIPAP največji
proizvajalec papirja v Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi, ki
dodano vrednost ustvarja s pomočjo dovršenih tehnoloških procesov
pri proizvodnji vlaknin in papirja, z zagotavljanjem celovitih in
kakovostnih rešitev za svoje uporabnike ter delovanjem v sožitju z
naravnim in širšim družbenim okoljem.
Zaradi potreb delovnega procesa razpisujemo prosto delovno mesto

VODJA RAČUNOVODSTVA (m/ž)
Vaše delo bo obsegalo:
-

-

vodenje, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela financ in
računovodstva skupine podjetij Vipap;
sodelovanje pri izdelovanju poslovnih načrtov in pojasnjevanju poslovnih rezultatov;
vzpostavitev in ohranjanje učinkovitega finančnega modela, vključujoč sistem stalnih
izboljšav;
knjiži zahtevne poslovne dogodke;
samostojno sestavlja konsolidirane izkaze poslovanja skupine;
samostojno sestavlja zaključni račun za podjetje in ostala poslovna in finančna poročila;
priprava in zagotavljanje finančnih podatkov vsem uporabnikom skladno z zakonskimi
zahtevami, internimi standardi in računovodskimi usmeritvami,(finančna, davčna,
statistična in druga poročila, vključujoč letna poročila);
sodelovanje s ključnimi deležniki vključujoč sodelovanje pri reviziji in inšpekcijskih
pregledih;
sodelovanje pri izdelovanju poslovnih načrtov, četrtletnih planov družbe;
skrb za to, da so vsi procesi, politike in postopki jasno opredeljeni in v celoti
dokumentirani ter skladni z najboljšimi praksami in zakonskimi zahtevami;
sodelovanje pri razvijanju informacijskih sistemov odločanja, načrtovanja in poročanja;
spremljanje zakonodaje in drugih predpisov s področja dela, ki vplivajo na izvedbo
procesa dela in poslovanje družbe in priprava predlogov uvajanja sprememb;
vodenje evidenc, izdelava analiz in priprava poročil s področja;
priprava internih aktov in navodil za delo skladno z relevantno zakonodajo;
prenos znanja in uvajanje novih sodelavcev;
izvaja ukrepe in navodila s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred
požarom;
druga dela in naloge po navodilih nadrejenega in /ali pooblaščene osebe delodajalca.

Od kandidatov pričakujemo:
-

-

-

visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja), specializacija po visokošolski izobrazbi
(prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali nižja raven izobrazbe z
daljšim trajanjem delovnih izkušenj, smer ekonomska ali druga ustrezna smer;
poznavanje zakonodaje s finančno računovodskega in davčnega področja;
poznavanje mednarodnih standardov računovodskega področja, slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih standardov revidiranja;
dobra usposobljenost glede uporabe programskih orodij za delo z orodji MS Office
(npr. Excel, hiperpovezave, funkcije, pivot tabele ter Word preglednice in oblikovanje
besedila);
napredno znanje angleškega jezika – raven B2;
vozniški izpit B kategorije;
delovne izkušnje: strokovno delo s področja dela 5 let (7 let v primeru nižje ravni
izobrazbe) in vodenje 3 leta (4 leta v primeru nižje ravni izobrazbe).

Nudimo:
-

zaposlitev na delovnem mestu za nedoločen čas, s poskusno dobo 5 mesecev;
delo v mednarodnem, urejenem in zanimivem delovnem okolju;
odgovorno delo in možnost osebnega razvoja.

V kolikor ustrezate razpisanim pogojem in se prepoznate v opisanem delovnem mestu, vas
vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom ter podrobnim opisom dosedanjih delovnih
izkušenj na elektronski naslov: kadri@vipap.si ali po pošti na naslov: VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.,
Tovarniška ulica 18, 8270 KRŠKO, najkasneje do vključno 24.9.2020.

