
 

 

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. 
 

• Zahtevnejša operativna dela in naloge 
na področju proizvodnega kontrolinga 
in stroškovnega računovodstva. 

• Usklajevanje in usmerjanje priprave 
proračuna in finančnih napovedi, 
analiza ter poročanje o odstopanjih. 

• Pripravljanje standardiziranih poročil 
za notranje in zunanje poročanje. 

• Pripravljanje in objavljanje pravočasnih 
mesečnih kontrolinških poročil. 

• Upravljanje vseh računovodskih 
operacij, vključno z obračunavanjem, 
stroškovnim računovodstvom, 
računovodstvom zalog in 
pripoznanjem prihodkov. 

• Izvajanje zahtev vseh standardov in 
dobrih praks potrebnih pri izvajanju 
politike in ciljev kakovosti. 

• Visokošolsko strokovno ali 
univerzitetno izobrazbo. 

• Zaželene večletne izkušnje v 
mednarodnem okolju na področju 
proizvodnega kontrolinga. 

• Poznavanje sodobnih metod in orodij 
(uravnoteženi sistem kazalnikov, 
benchmarking, model ciljnih stroškov, 
poznavanje kalkulacij, razumevanje 
stroškovnih mest in nosilcev, ipd.). 

• Aktivno znanje angleškega jezika. 
• Napredno znanje MS Office 

programskih orodij. 
• Komunikacijske sposobnosti, 

sposobnost dela v timu. 
• Vztrajnost, natančnost, odgovornost, 

zanesljivost in samostojnost. 

 
 

 

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! 

• 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. 

 


