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SZ20009964

OBVESTILO

V družbi Fersped, d.o.o., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na  naslednjem delovnem 
mestu : 

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC  (M/Ž) – za področje planiranja
 (1 izvajalec)

Opis dela: Priprava in spremljanje finančnega poslovnega načrta družbe, spremljanje 
doseganja plana družbe, priprava in pojasnjevanje računovodskega dela mesečnih, 
četrtletnih in letnih poročil o poslovanju družbe, priprava poročil, statistik in finančnih 
analiz.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
- zahtevana izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri 

(prednost: ekonomska smer),
- delovne izkušnje: 3 leta na podobnih delih (plani in analize),
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word in Excel).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati  z naslednjimi znanji in veščinami: 
- poglobljeno poznavanje procesov dela na področju plana in analiz, 
- poznavanje informacijskih orodij za kontroling, poznavanje SAP,
- dobro znanje angleškega jezika, 
- vozniški izpit B kategorije.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.
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Rok za oddajo vlog je 5.3.2020. Vloge posredujte na elektronski naslov 
alenka.repic@fersped.si oziroma na naslov: Fersped, d.o.o., Parmova ulica 37, 1000 
Ljubljana. Kontakt za morebitne dodatne informacije: ga. Alenka Repič (01/ 3007 141).

mag. Marija Paladin
vodja službe

Opozorilo – privolitev v obdelavo osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto:
• Se šteje, da kandidat daje osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje v svojih 
evidencah dejavnosti obdelave, z namenom  preverjanja izpolnjevanja pogojev za razpisano delovno mesto in 
izbiro kandidata.
• Je kandidat seznanjen, da lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče na isti način, kot je privolitev dal. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 
preklica.

Več o varstvu osebnih podatkov si preberite v Politiki zasebnosti skupine Slovenske železnice, ki je objavljena na 
povezavi:
 www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf.
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