
 

 

V podjetju VARIS Lendava d.o.o. se ukvarjamo s kompleksnimi projekti, ki pomenijo neprestano 
dokazovanje strokovnosti, predanosti delu in našim naročnikom. Številni ugledni naročniki širom Evrope 
zaupajo našim izdelkom in storitvam, zato gradimo na  močni povezanosti podjetja in nadaljnjem razvoju 
naše ekipe. 
 
Iščemo motivirane in izkušene posameznike, ki jim dinamično delo v proizvodnji ali na terenu ne 
predstavlja težav. Če ste se v tem opisu prepoznali, vas vabimo, da se nam pridružite. 
 
VARIS Lendava d.o.o. k sodelovanju vabi: 

Sodelavec (referent) za obračun plač in napotitve M/Ž 

Od kandidatov pričakujemo 
 samostojno obračunavanje plač, 
 zaželeno je poznavanje postopkov za izvajanje čezmejnega opravljanja storitev in obračuna dela, 
 koordinacija, pridobivanje in priprava podatkov za obračun plač, 
 pripravljanje tabel za obračun plač in kontrola podatkov za plače, vodenje evidenc,... 
 obračunavanje in izplačevanje plač, nadomestil, povračil stroškov v zvezi z delom, ..... 
 arhiviranje dokumentacije,... 
 samostojno izdelovanje in oddajanje različnih mesečnih poročil, 
 samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost in odgovornost. 
 zaključeno vsaj V.-VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 
 dobro poznavanje orodja MS Office, zaželeno je poznavanje programa »Probit« 
 delovne izkušnje s področja obračuna plač, napotovanja delavcev na delo v tujino; 
 izpit B kategorije; 
 zaželeno je znanje tujega jezika (NEM); 
 natančnost, občutek za odgovornost in delo v timu; 

 
Kandidatom nudimo: 

- zaposlitev za nedoločen čas (po predhodnem preizkusnem obdobju); 
- delo v urejenem okolju, v stabilni in dinamični delovni sredini; 
- možnost nadaljnjega strokovnega izobraževanja ter osebnega razvoja; 
- usposabljanja za delo, izobraževanja, ... (v okviru Varis Akademije); 
- redno in stimulativno plačilo. 

 
Pisne prijave z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj pošljite na naslov:  

VARIS Lendava d.o.o., Industrijska ulica 4 B, 9220 Lendava ali na elektronsko pošto uprava@varis-

lendava.si oz. matej.furlan@varis-lendava.si  

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu št. 02 577 65 39 ali osebno v splošni službi 

podjetja (po predhodni najavi).  

Rok za prijavo: 15 dni od dneva objave. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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