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ZAPOSLI V SLOVENIJI MOTIVIRANO OSEBO NA DELOVNEM MESTU

REFERENT ZA OBRAČUN PLAČ

NALOGE
Delovno mesto zahteva temeljito poznavanje področja obračuna plač ter samostojno organizacijo dela. Delovne zadolžitve so med drugim:
•  urejanje in vodenje evidenc za stranke, vzpostavitev kadrovske in drugih evidenc potrebnih za delo  •  priprava obračunov plač in 
drugih dohodkov  •  priprava podatkov in datotek za izplačilo plač in drugih dohodkov in za plačilo davkov in prispevkov  •  letna kontrola 
obračunanih dohodkov in priprava podatkov za davčne zavezance za namene dohodninskih in drugih napovedi  •  pravočasno in pravilno 
izvajanje vseh javnopravnih obveznosti za stranke (DURS, AJPES, ZZZS)  •  upoštevanje Zakona o delovnih razmerjih (odpravnine, čakanje) 

ter  •  druge kadrovske zadeve.
Posebni poudarek je tudi na poznavanju zakonodaje EU s področja socialne varnosti. Delovno mesto zahteva aktivno spremljanje 

zakonodaje na področju delovanja.

NAŠA PRIČAKOVANJA
Vsaj pet let delovnih izkušenj na področju obračuna plač. Dobro znanje nemškega jezika in programa VASCO je prednost. Uporaba excela 
je pogoj za efektivno opravljanje dela. Pomembno je, da znate učinkovito sodelovati s svojo ekipo, da ste pri delu pozitivno naravnani, ter 

da znate za doseganje svojih ciljev uporabljati svoje sposobnosti ter ostala znanja. 
Poleg tega v novem sodelavcu iščemo tudi osebo, ki jo odlikuje: vztrajnost, odgovornost, delavnost, organiziranost, samostojnost, ciljna 

usmerjenost, samoiniciativnost in pripadnost delu, sodelavcem in podjetju.

KAJ NUDIMO
Dinamično delovno okolje z možnostjo osebnostnega in strokovnega razvoja, redno zaposlitev s polnim delovnim časom, stimulativni 

osebni dohodek za dobro opravljeno delo.
Delo poteka v urejenem delovnem okolju. TPA svetovanje ima poleg pisarne v Ljubljani tudi pisarno v Mariboru. Brezplačno parkirišče.
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