Stroko

delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in
trženja higienskih izdelkov. Smo del mednarodne skupine SHP, ki
spada med največje proizvajalce higienskih papirjev v srednji in
jugovzhodni Evropi ter letno proizvedemo okoli 72 tisoč ton
higienskega papirja. V stabilnem in v prihodnost usmerjenem
delovnem okolju, v katerem naše načrte podpirajo standardi
kakovosti in proces nenehnih izboljšav, boste gradili svojo
karierno pot, delali v timu in uresničevali željo po pridobivanju
novih znanj in izkušenj.
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Visokošolsko strokovno ali
univerzitetno izobrazbo.
Najmanj 3 - 5 let delovnih izkušenj
v kontrolingu, računovodstvu,
financah velikega podjetja.
Operativno poznavanje davčne
osnove.
Obvladovanje dela z računalnikom.
Aktivno znanje angleškega jezika.
Napredno znanje MS Office
programskih orodij.
Komunikacijske sposobnosti,
sposobnost dela v timu.
Vztrajnost, natančnost, odgovornost,
zanesljivost in samostojnost.

•
•

•

•

•
•
•
•

Izdelava pred in pokalkulacije pri
prodaji proizvodov.
Spremljanje donosnosti poslovanja po
prodajnih programih in priprava
predlogov za ukrepanja v procesu
prodaje izdelkov.
Sodelovanje pri spremljavi letnega
budgeta podjetja na prodajnem
področju.
Izvedba koordinacije pri oblikovanju
delnih analiz v celovite inf. podlage za
ukrepanje na prodajnem področju.
Priprava analiz za potrebe prodaje.
Sodelovanje pri pripravi letnega
poročila oddelka prodaje.
Sodelovanje pri pripravi poslovnega
načrta oddelka prodaje.
Predlog rešitev za izboljšanje
operativnih procesov v vseh službah z
namenom izboljšanja delovanja družbe.
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Zanimivo delo v uspešnem in
razvojno usmerjenem
mednarodnem podjetju Paloma.
Zaposlitev za nedoločen čas
s 6 mesečnim poskusnim
obdobjem.
Usposabljanje in uvajanje po
programu za novo zaposlene.
Delo v prijaznem delovnem okolju
z zaposlenimi z bogatimi
izkušnjami in znanjem.

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo, pripravljeni vsakodnevne izzive in napore
preoblikovati v pozitivne spremembe, ste prava oseba za nas in vas vabimo, da svojo vlogo v slovenskem in
angleškem jeziku pošljete na naš elektronski naslov kariera@paloma.si.
Uresničite vašo prihodnost z nami!

