ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
objavlja razpis št. 45-9/2019 za prosto delovno mesto
(datum objave na spletni strani ZVKDS http://www.zvkds.si/sl/o-nas: 30. 4. 2019)

Računovodja VII/2 (III) (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: 3 leta,
 poskusno delo: 5 mesecev.
Opis nalog:
 organiziranje računovodskega dela na področju, ki ga pokriva,
 dajanje navodil podrejenim za izvajanje nalog s področja računovodstva,
 skrb za usklajen kontni načrt s skupno glavno knjigo in šifrante,
 kontiranje zahtevnejših poslovnih dogodkov,
 spremljanje in vodenje evidenc za prejeta sredstva, dana v upravljanje s strani Ministrstva za kulturo,
in evidence premoženja,
 po potrebi sestavljanje izdanih računov,
 dajanje navodil podrejenim za kontiranje, knjiženje in potrebno evidenco pomožnih knjig
(saldakontov in drugih),
 izdelava računovodskih izkazov, poročil in zbirnega obračuna DDV za zavod in posamezne
organizacijske enote,
 sodelovanje pri izdelavi finančnih načrtov zavoda in izdelavi računovodskih analiz na področju, ki ga
pokriva,
 zagotavljanje pravilnega in pravočasnega izvajanja del in nalog na področju, ki ga pokriva,
 po potrebi izvajanje plačilnega prometa,
 sprotno strokovno izobraževanje in skrb za pravilno arhiviranje dokumentacije,
 sodelovanje drugimi organizacijskimi enotami,
 druga dela na računovodskem področju po nalogu nadrejenega.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, Skupne službe,
Poljanska cesta 40, 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 do vključno 14. 5. 2019
na naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000
Ljubljana, (z oznako: Razpis št. 45-9/2019) 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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