ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
objavlja razpis št. 51-9/2021 za prosto delovno mesto
(datum objave na spletni strani ZVKDS http://www.zvkds.si/sl/o-nas: 23. 11. 2021)

Glavni računovodja VII/2 (M/Ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevana strokovna izobrazba (raven, področje): specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi
(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska
stopnja); področje izobrazbe (KLASIUS-P): 314-Ekonomija, 344-Računovodstvo, knjigovodstvo in
davkarstvo ali drugo ustrezno področje,
 funkcionalna znanja, sposobnosti in spretnosti: aktivno znanje slovenskega jezika, znanje enega
svetovnega jezika, poznavanje dela z računalnikom, poznavanje področja dela, organizacijske in
vodstvene sposobnosti,
 delovne izkušnje: 5 let,
 poskusno delo: 5 mesecev.
Opis nalog:
 vodenje, usklajevanje, izvajanje in nadziranje dela oddelka in zavoda na področju računovodstva,
 spremljanje zakonodaje in predpisov s področja računovodstva ter izdajanje navodil v zvezi z izvajanjem
zakonov oziroma prepisov na teh področjih,
 sodelovanje pri pripravi finančnih načrtov zavoda in izdelavi analiz s področja računovodstva,
 izdelava konsolidiranih računovodskih izkazov in poročil za Davčno upravo RS, AJPES, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za finance, Banko Slovenije in druge zunanje institucije ter za potrebe zavoda,
 spremljanje delovanja računalniških programov in sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov na
področju računovodstva,
 svetovanje in pomoč generalnemu direktorju pri vodenju poslovanja,
 organiziranje in nadziranje dela v računovodstvu zavoda,
 koordinacija dela na računovodskem področju med organizacijskimi enotami zavoda,
 sprotno izobraževanje s področja računovodstva in po potrebi finančnega poslovanja,
 priprava navodil o vodenju enotnega sistema evidenc in poslovnih knjig,
 druga dela po nalogu nadrejenega.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, Skupne službe, 1000
Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
petmesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na naslov:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, (z
oznako: Razpis št. 51-9/2021) oziroma po elektronski pošti: zaposlitev@zvkds.si.
Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani, najkasneje v osmih dneh po
zaključenem postopku izbire.
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