
 Imate izkušnje z administrativnim delom? Radi delate z ljudmi? Si želite 
zaposlitve v uspešnem in urejenem podjetju? 

 
Zaposlimo kandidata/ko na delovno mesto 

 
POSLOVNI TAJNIK (M/Ž) za nadomeščanje 

porodniškega dopusta 
Nudimo: 

- zaposlitev za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, predvidoma do 

januarja 2023. 

- priložnost dela v prijetnem kolektivu in urejenem okolju, 

- delo v dopoldanski izmeni z gibljivim delovnim časom, 

- zaposlitev v urejenem podjetju, ki nudi dobra dodatna letna izplačila in 

ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.  

 

Delovne naloge: 

- urejanje in vodenje registracije dela za vse zaposlene v družbi (evidentiranje 

ur, bolniške in drugih vrst refundirane odsotnosti, kontrola nadurnega dela, 

priprava vseh zahtevanih poročil ipd.), 

- sprejemanje in pogostitev poslovnih partnerjev, 

- pomoč direktorju,  

- usmerjanje telefonskih klicev in obiskovalcev, 

- sprejemanje in vpisovanje prejete pošte ter pravočasna oddaja pošte, 

- vodenje pomožne evidence glavne knjige,  

- urejanje potnih nalogov,  

- opravljanje ostalih podobnih del po navodilih nadrejenega.  

 

Pričakujemo:  

- izkušnje s podobnim delom (vsaj 2 leti), 

- pripravljenost na zaposlitev za določen čas,  

- najmanj V. stopnja izobrazbe (poslovne ali druge ustrezne družboslovne 

smeri),  

- poznavanje Zakona o delovnih razmerjih in zakonodaje s področja evidenc 

delovnega časa, 

- dobro poznavanje MS Office, 

- znanje angleščine in hrvaščine,  

- občutek in veselje za delo z ljudmi, dobre organizacijske, komunikacijske, 

koordinacijske kompetence, 

- delavnost, natančnost, doslednost, odgovornost, prilagodljivost, 

- izpit B kategorije in lasten prevoz ter nekaznovanost.  

Predviden pričetek dela: november 2021. 

Rok za prijavo: 30.9.2021. 

Prijava/dodatna pojasnila: M:nina.mohar@podgorje.si, T: 030 700 713.  

Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno. 

Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami! 

O podjetju: Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno 

tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah poslovne odličnosti, 

nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene. 
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