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RAZPIS ZA DELOVNO MESTO – SKRBNIK FINANC (Ž/M) 

 

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje razpisuje prosto delovno mesto osebe za finančno 

vodenje organizacije in projektov. Iščemo osebo, ki ima večletne izkušnje s finančnim vodenjem organizacije v 

nevladnem sektorju (društvo, zavod ipd.) in finančnim vodenjem projektov ter pripravo stroškovnikov in finančnih 

poročil za nacionalne in evropske projekte. 

 

Pogoji:  

- izobrazba najmanj VI. stopnje 

- osnovno znanje knjigovodstva in izkušnje z administrativnimi deli v financah/računovodstvu 

- večletne izkušnje s finančnim vodenjem srednje velikih in velikih nacionalnih in evropskih projektov  

- izkušnje s finančnim poslovanjem organizacije v nevladnem sektorju (društvo, zavod, inštitut ipd.) 

- dobro poznavanje računalniških orodij Microsoft Office, še posebej Excel 

- dobro znanje slovenskega in angleškega jezika 

 

Pričakovane lastnosti in kompetence:  

- natančnost, zanesljivost, organiziranost in odgovornost 

- sposobnost za individualno in timsko delo 

- sposobnost analitičnega in samostojnega delovanja ter logičnega razmišljanja 

- vsaj 3 leta delovnih izkušenj v nevladnem sektorju 

- osnovno poznavanje informacijskega sistema e-MA 

- dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti 

- možnost dela od doma 

 

Glavne delovne naloge: 

- skrb za gospodarjenje s sredstvi in likvidnostno načrtovanje ter spremljanje sredstev, pridobljenih iz projektov 

in programov društva 

- spremljanje in vodenje stroškovnega in finančnega dela projektov in izdelovanje finančnih poročil (EuropeAid, 

Erasmus+, Amif, nacionalni projekti idr.) 

- sodelovanje pri izdelavi projektih stroškovnikov ob prijavah novih projektov 

- spremljanje sprotnih računovodskih izpisov društva in redna komunikacija z zunanjim računovodstvom 

- priprava in pregled plač, potnih nalogov in povračil materialnih stroškov ter drugih administrativnih zadev 

- priprava letnega finančnega poročila društva 

- sodelovanje pri delu s potencialnimi zunanjimi revizorji 

- zagotavljane finančne zakonitosti poslovanja društva 

- sodelovanje pri organizaciji društvenih dogodkov po potrebi 

 

Priložnosti: 

- pridobivanje novih znanj in izkušenj na področjih delovanja društva 

- možnost dolgoročnega sodelovanja in dodatnega izobraževanja 

- delo v prijetnem timu 

 

Ponujamo zaposlitev za polovični delovni čas (20 ur/teden, 3 meseci poskusne dobe) za obdobje enega leta z 

možnostjo podaljšanja. Osnovna bruto plača za polovični delovni čas znaša 850 EUR, končni izračun pa bo odvisen od 

izkušenj, izobrazbe in delovne dobe.  

Kandidat oz. kandidatka bo z delom nastopila predvidoma 1. 4. 2022 oz. po dogovoru. 

Vse zainteresirane, ki izpolnjujete zahtevane pogoje za prijavo, vabimo, da nam pošljete svoj življenjepis in 

motivacijsko pismo (max. 500 besed), zakaj bi si želeli sodelovati z nami. Prijave sprejemamo do 11. marca 2022 na e-

naslov: info@humanitas.si. Naslov poslanega elektronskega sporočila naj vsebuje »Razpis 2022 – IME, PRIIMEK«.  

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem, ožji krog 

izbranih pa bomo povabili na osebni razgovor z vodstvom društva.  
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