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Študentsko delo na kadrovskem področju in pomoč pri obračunu 
plač z možnostjo daljšega sodelovanja v podjetju KONTO d.o.o.  

 
___________________________________________________________________________  
 
Podjetje KONTO d.o.o. je računovodski servis, prepoznaven v slovenskem prostoru od 
ustanovitve dalje. Je med najstarejšimi računovodskimi servisi, saj je bilo ustanovljeno že leta 
1989. S kvalitetnimi storitvami zagotavljamo stalno rast ter prepoznavnost. Na eni strani se 
ukvarjamo z računovodskimi storitvami, kadrovsko področje pa predstavlja nadgradnjo naši 
ponujeni storitvi in zajema predvsem delovno pravno področje ter administracijo.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Iščemo študenta/študentko za delo na recepciji in pomoč pri administrativnih delih v 

kadrovski službi in pri obračunu plač, ki v okviru študijskega programa spoznavajo področje 

ravnanja s človeškimi viri in obračuna plač in ki: 

- tekoče obvladajo delo z orodji MS Office (Word, Excel) ter 

- obvladajo angleški jezik. 

Od študenta pričakujemo afiniteto do IT področja, veselje do dela s številkami, veselje do 
dela z ljudmi, komunikativnost in vljuden odnos do sodelavcev, pozitivno naravnanost, 
pripravljenost na učenje, sposobnost dela v teamu, samoiniciativnost,  natančnost in 
samokritičnost. Izkušnje so zaželene, a niso pogoj, predvsem je pomembna afiniteta in želja 
po učenju na tem področju.  
 
Naloge: 

Delo obsega standardizirane naloge s področja obračuna plač, vodenja kadrovskih evidenc, 

prijave in odjave delavcev, priprava tipskih pogodb o zaposlitvi, skeniranje in urejanje arhiva 

ter administrativna dela.  

 

Kraj opravljanja dela:   

na sedežu podjetja 

 

Delovni čas: 

Fleksibilen delovni čas, predvideva se potreba po dnevni prisotnosti najmanj štiri dni v tednu, 

število ur prisotnosti na dan je pogojeno z obsegom dela, vendar ne manj kot 4 ure, in se 

dogovarja za en teden v naprej. 
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Trajanje: 

Pomoč potrebujemo za daljše obdobje. V primeru izkazanih potreb delovnega procesa 

obstaja možnost redne zaposlitve. 

 

Nudimo: 

Možnost učenja na kadrovskem področju in pri obračunu plač, možnost osebnega razvoja ter 
napredovanja, možnost dolgoročnega sodelovanja in zaposlitve.  
 

Plačilo: po dogovoru  

Datum pričetka dela: predvidoma 18.03.2019 oz. po dogovoru 

___________________________________________________________________________ 

Podatki o podjetju: 

Konto d.o.o., Stegne 21c, SI-1000 Ljubljana 

Več o našem podjetju lahko pregledate na naši spletni strani http://www.konto.si. 

___________________________________________________________________________ 

Kontaktni podatki: 

Svojo prijavo z življenjepisom pošljite na email: sabina.bercic@konto.si (ga. Sabina). 

 

http://www.konto.si/
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