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ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Октобар 2018.

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Београд, Булевар краља Александра 86

На основу члана 24. Колективног уговора, Друштво с ограниченом одговорношћу
издавачке делатности „Привредни саветник“, због повећаног обима пословања, расписује

ОГЛАС
за радно место саветника
Услови: економски факултет – VII1 степен стручне спреме и 3 године радног иску
ства на пословима финансија, пореза и рачуноводства у привреди.
Кандидат треба да је одговоран, комуникативан и погодан за тимски рад, да је амбици
озан и способан да пише стручне чланке из области рачуноводства, пословних финансија,
пореског система и да учествује као предавач на стручним саветовањима и курсевима.
Према општем акту о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
задатака друштва, послови саветника обухватају:
– праћење и проучавање прописа из области финансија, пореског система, рачуно
водства и других области економског и правног система;
– припремање стручних чланака за периодичне публикације по захтеву уредника;
– примање представника корисника услуга и давање објашњења примене прописа
на питања постављена путем телефона и у писменом облику;
– припремање спорних питања за разматрање у служби и на састанку редакционог
одбора;
– учествовање на предавањима на саветовањима и курсевима у складу са програ
мом рада.
Запослени на пословима саветника има обавезу сталног стручног усавршавања и
праћења прописа у циљу успешног обављања послова.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о раду на одређено време на годину
дана. Уколико кандидат буде успешно извршавао послове саветника у периоду радног
ангажовања, закључиће се уговор о раду на неодређено време. Запослени на пословима
саветника има могућност напредовања у току рада према критеријумима утврђеним у
општем акту о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака
друштва.
Уз пријаву на оглас треба доставити:
– фотокопију дипломе економског факултета;
– CV кандидата са подацима о досадашњем запослењу;
– уколико има објављене радове, списак тих радова.
Рок за подношење пријава је 15. новембар 2018. године. Пријаве са непотпуним по
дацима неће се разматрати. Избор између пријављених кандидата извршиће се на основу
обављеног разговора и достављених података.
Пријава на оглас доставља се на адресу: „Привредни саветник“, д.о.о. Београд,
Булевар краља Александра, бр. 86, са назнаком „за учешће на огласу“ или на
mail: privrednis@privsav.rs.

