
 

 

Družba SIJ ZIP center s statusom invalidskega podjetja je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla. Nosilni programi družbe 
so mizarstvo, tiskarna in storitvene dejavnosti. Izvajamo tudi koncesijske dejavnosti in sicer zaposlitveno rehabilitacijo in 
program socialne vključenosti. Družba ohranja  in utrjuje položaj vodilnega  invalidskega podjetja v regiji. 
 
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 v upravi družbe sodelavca/ko za delovno mesto 
 

STROKOVNI 

DELAVEC ZA 

OBRAČUN PLAČ 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• Obračun osebnih dohodkov in drugih stroškov dela z ostalo pripadajočo administracijo 

• Spremljanje zakonodaje in regulative  s področja obračuna plač in drugih plačil 

• Priprava in posredovanje različnih mesečnih poročil za matično družbo, FURS, AJPES, 

ZZZS, 

• Operativna pomoč vodjem na področju plač in skrb za delitev informacij o spremembah 

s sodelavci 

• Poznavanje računovodstva 

• Spoštovanje izvedbenih rokov. 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • Zahtevana VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri 

• Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju računovodstva 

• Aktivno znanje angleškega jezika 

• Poznavanje Slovenskih računovodskih standardov, pravilnikov in zakonskih predpisov 

• Poznavanje dela z računalnikom (Word, Excel, Outlook, Power Point) 

• Odgovornost, zanesljivost, samoinciativnost, natančnost, urejenost, komunikacijske 

sposobnosti, osredotočenost na delo, sposobnost logično-analitičnega razmišljanja. 

  

 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • Delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela  

• Enoizmensko delo od ponedeljka do petka 

• Strokovno usposabljanje in izobraževanje 

• Možnost razvoja kariere in napredovanja. 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 
mesecev, s poskusno dobo 3 mesece. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi,  

drugih znanjih, pošljite na elektronski naslov kadri@zipcenter.si ali na naš naslov SIJ ZIP 

center d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do vključno 25.9.2022 

 


