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.
Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih
visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, dodajnih varilnih materialov ter industrijskih nožev, valjev in druge industrijske
opreme.
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe na JESENIŠKI lokaciji iščemo sodelavca/ko za

SPECIALIST ZA
FINANCE
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• priprava in spremljanje mesečnega plana denarnega toka;
• priprava ocen gibanj denarnih tokov med mesecem in ob koncu meseca;
• sodelovanje pri pripravi ostalih planov poslovanja (mesečni plani, kvartalni plani
gospodarski načrt);
• pravočasno izvajanje mesečnih, kvartalnih in letnih zaključnih računov;
• priprava različnih poročil, prezentacij, analiz finančnih in operativnih podatkov skladno z
navodili nadrejenih;
• sodelovanje z revizorji, davčnimi svetovalci in računovodstvom;
• sodelovanje z bankami;
• predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela;
• spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• VI. stopnja univerzitetne izobrazbe ekonomske smeri;
• vsaj 2 leti relevantnih delovnih izkušenj;
• dobro poznavanje MS office paketa;
• aktivno znanje angleškega jezika;
• dobro poznavanje poslovnih procesov financ.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 1 leta s 3
mesečnim poskusnim delom ter z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.
Kraj opravljanja dela: JESENICE
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom o
pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski
naslov zaposlovanje@sij.si do vključno 30.09.2021.

