OBČINA HORJUL
Slovenska cesta 7
1354 HORJUL
(01) 7591 120 (01) 7591 130
Datum: 09.07.2008
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo –
ZJU-UPB3) ter Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/07)
OBČINA HORJUL
objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto (določen čas)
1. RAČUNOVODJA VI
v upravi Občine Horjul
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

višja strokovna izobrazba oz. višješolska izobrazba (prejšnja);
najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
-

vodenje poslovnih knjig;
vodenje in usklajevanje analitične in sintetične evidence;
pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko
bilanco;
obračun plač in drugih stroškov dela;
dela na področju finančnega poslovanja;
sodelovanje pri pripravi proračuna.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas s polnim delovnim časom za dobo 15 mesecev in 3
mesečnim poskusnim delom.
Prijava mora vsebovati:
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj;
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in veščin kandidata.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno tehničnem delovnem mestu in sicer v prostorih Občine
Horjul, Slovenska cesta 7, Horjul.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 15 dneh po objavi na naslov:
Občina Horjul, Slovenska cesta 7, 1354 Horjul.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel.št. 01/7591-120.
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