
 

 
 
 
 
 

Izobrazba: 
- vsaj VI. stopnja ekonomske ali druge smeri 
 

Pogoji: 
- aktivno znanje slovenskega, angleškega jezika  
- zaželeno znanje nemškega oz. drugega tujega jezika  
- računalniška znanja:  
• urejevalnik besedil –zahtevno, 
• delo s preglednicami – zahtevno,  
• delo z bazami podatkov – zahtevno;  
• poznavanje računalniških omrežij – zahtevno;  
• računalniško oblikovanje – osnovno;  
• poznavanje dela s potrebnimi informacijskimi programi 
- zdravstveno sposoben za objavljeno delo na podlagi ocene v  izjavi o varnosti z oceno tveganja 
- varnostno preverjanje po ZVISJV – brez varnostnega zadržka  

 
Opis del in nalog: 

- priprava ponudb, pogodb, naročil ter spremljanje le-teh in skrb nad njihovim izvajanjem, sestavljanje/izstavljanje 
predračunov, dobavnic in računov (faktur), vodenje evidenc 

- izdelava in analiza kalkulacij, odpiranje, zapiranje in arhiviranje delovnih nalogov 
- sprejem prejetih faktur ter vnos podatkov v finančni program, administriranje poslovno informacijskega sistema 
- spremljanje razpisov, javnih naročil in priprava razpisne dokumentacije ter spremljanje novosti in 
sprememb zakonodaje 
- skrb za odnose, komunikacijo s strankami, kupci-naročniki, podizvajalci, dobavitelji, nad zaupnimi podatki 
- nadomeščanje (poslovni sekretar) 
- sodelovanje pri pripravljanju sistemskih, operativnih postopkov, navodil za delo 
- sodelovanje na sestankih, pogajanjih ter poročanje vodji oddelka 
- sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami in sodelavci v podjetju 
- izvajanje določil poslovnika vodenja sistema podjetja ter postopkov, kjer ima pristojnosti in pooblastila 
- odgovornost pri izvajanju predpisanih ukrepov za varstvo pri delu ter požarne varnosti, opravljanje ostalih del in nalog v 

okviru zmožnosti in usposobljenosti v okviru dejavnosti družbe po navodilih nadrejenih 
- vožnja osebnega/službenega vozila 

 
Zaposlitev 1 delavca za določen čas - do 31.12.2022 z možnostjo podaljšanja, za polni delovni čas; zaželene delovne 
izkušnje: vsaj eno (1) leto, lahko tudi brez; opravljen vozniški izpit B kategorije; poskusna doba 0 mesecev. 

 
Kraj opravljanja dela: Q Techna d.o.o, podružnica Krško, Cesta krških žrtev 135e, 8270 Krško, po potrebi na sedežu 
podjetja v Ljubljani in lokacije naročnikov doma 

 
Rok za prijave je 3 dni. Rok prične teči naslednji dan od javne objave na spletni strani podjetja. Rok za prijavo vključno 
z 26.08.2021. Kandidati naj pošljejo svoje prošnje z življenjepisom na naslov podjetja (sedež oz. podružnice) oz. po 
elektronski pošti na naslov bernardka.loncaric@qtechna.si. 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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