
 

Replika d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana. 

 

Replika d.o.o. je uveljavljeni računovodski servis in hitro rastoča družba. Smo dinamična 
družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja zaradi 
česar vlagamo v stalno izobraževanje, razvoj in strokovnost zaposlenih. V letu 2012 smo 
prejeli priznanje GZS za Naj računovodski servis 2012.  Več o podjetju na: www.replika.si.  

 
Iščemo kandidate za prosto delovno mesto: 

SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA  m/ž 
 
O podjetju: 
 
Replika d.o.o. je uveljavljeno podjetje, ki zaradi širitve poslovanja v svoje vrste vabi 
ambicioznega računovodja (m/ž). Izbranemu kandidatu ponujamo zaposlitev za daljše 
obdobje, stimulativno plačilo in delo v profesionalnem okolju, ki spodbuja strokovni razvoj. 

Opis delovnega mesta: 

Računovodja (m/ž) bo na svojem delovnem mestu opravljal naslednje delovne naloge:  

- Knjiženje računovodske dokumentacije v glavno knjigo in v pomožne računovodske 
evidence, 

- priprava davčnih in računovodskih obračunov, poročil (DDV, DDPO, INTRASTAT, 
VIES), 

- vodenje registra osnovnih sredstev, 
- priprava letnih računovodskih in davčnih poročil za AJPES, DURS, 
- obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam. 

Opis pogojev za kandidiranje na delovno mesto: 

K prijavi vabimo kandidate, ki: 
- imajo zaključeno VII. oz. 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, 
- imajo najmanj dve leti delovnih izkušenj v računovodstvu, 
- imajo dobro poznavanje predpisov s področja računovodstva in računovodskih standardov     

ter davčne zakonodaje, 
- tekoče govorijo in pišejo v angleškem jeziku  
- so samostojni, pismeni, odzivni, natančni, ambiciozni in usmerjeni k strankam,  
- so pripravljeni na zahtevnejše dodatno izobraževanje, 
- so prizadevni in upoštevajo interne  standarde dela, 
- odlično poznajo orodja MS Office. 
 
Prednost imajo kandidati s poznavanjem programov Pantheon ali Oppis in kandidati z 

znanjem dodatnega tujega jezika (poleg angleškega). 

 

http://www.replika.si/


 

Replika d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana. 

 

Vljudno vas prosimo, da se na oglas prijavite samo v primeru, da izpolnjujete vse zgoraj 

navedene pogoje. 

 

Prijave v obliki motivacijskega pisma in CV-ja v angleškem in slovenskem jeziku 

pričakujemo na benjamin.leskovec@replika.si 

mailto:benjamin.leskovec@replika.si
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