
Pridružite se nam kot

STROKOVNI SODELAVEC V KONTROLINGU (m/ž) 
Zahtevana znanja in zmožnosti:

• končana univerzitetna oz. sedanja 2. bolonjska stopnja ekonomske smeri,
• najmanj pet let delovnih izkušenj, zaželeno v računovodstvu in/ali kontrolingu,
• poznavanje postopkov konsolidacije po mednarodnih računovodskih standardih,
• poznavanje zakonodaje, ki ureja področje letnega poročanja velikih gospodarskih družb in poslovnih skupin, 
• poznavanje finančnega kontrolinga,
• poznavanje ERP in BI sistemov,
• izkušnje z delom na sodobnih ERP rešitvah,
• izkušnje z delom na sodobnih BI rešitvah,
• sposobnost prepoznavanja potreb uporabnikov kontrolinških informacij na področju finančnega kontrolinga,
• aktivno znanje angleškega in srbskega/hrvaškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki:

• imajo izkušnjo s konsolidacijo mednarodne skupine podjetij po mednarodnih računovodskih standardih,
• imajo izkušnjo z delom na SAP ERP sistemu,
• imajo večletno izkušnjo z delom v računovodstvu,
• imajo znanje s področja priprave poročevalskih paketov za medletno interno in letno eksterno poročanje v                   

mednarodni skupini podjetij,
• so dovzetni za spremembe in neprestani razvoj,
• so dovzetni za spoznavanje različnih kultur in se jim znajo prilagajati,
• nimajo težave s pogostim potovanjem v tujino

V mladem, strokovnem in ambicioznem timu obvladujoče družbe Skupine JUB boste odgovorni za:

• pripravo medletnih in letnih konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine JUB po mednarodnih računovodskih standardih,
• za vzdrževanje in nadgrajevanje enotnih računovodskih podlag za sestavitev računovodskih izkazov družb Skupine JUB,
• pripravo planov, napovedi in ocen konsolidiranih računovodskih izkazov,   
• razvoj in vzdrževanje poročevalskih paketov posameznih družb Skupine JUB za izdelavo medletnih in letnih konsolidiranih 

računovodskih izkazov in poročil,
• sodelovanje z oddelkom informatike in rezultate na področju informacijske podpore postopku konsolidacije in poročanja v 

okviru finančnega kontrolinga,
• prepoznavanje potreb uporabnikov kontrolinških informacij z namenom spreminjanja/dodajanja vsebin v okviru sistema 

poslovnega obveščanja (BI).

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, za nedoločen čas, s šest (6) mesečnim poskusnim delom. Ponujamo vam zanimivo 
delo v urejenem delovnem okolju, v razvijajočem se mednarodnem podjetju, solidno začetno plačo in možnost stimulativnega 
nagrajevanja. Vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, vabimo, da pošljejo ponudbe s 
priloženim življenjepisom in dokazili do 30.6.2017 po pošti ali e-pošti na naš naslov: JUB-H d.o.o., Dol pri Ljubljani 28 ,1262 
Dol pri Ljubljani, s pripisom »za razpis kontroling« ali po e-pošti: domen.cobal@jub.eu.

 
  
Ste pripravljeni sprejeti izziv v enem 
izmed uspešnejših slovenskih podjetij z več kot 140 letno  
tradicijo na področju kemijske industrije?

Osrednja dejavnost Skupine JUB je razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov s področja zidnih barv, barv za les in kovino, 
ometov, sistemov sanacije fasad ter sistemov toplotne izolacije, izravnalnih in fugirnih mas in gradbenih lepil. Izdelke tržimo v več 
kot 30 državah po Evropi in širše. Več o nas si lahko preberete na www.jub.si. 


