
VABILO
Unija računovodska hiša d.d. in Inštitut za računovodstvo
v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani vabita na 
predstavitev programa usposabljanja za delovno
mesto davčno-pravni svetovalec na Uniji d. o. o.

Spoštovane študentke/študenti zadnjih letnikov ter absolventi!
Praktične izkušnje so neprecenljiva popotnica za vstop na trg dela. V družbi Unija d. o. o. imamo bogat 
mentorski program za različne poklice, med katerimi je tudi »davčno-pravni svetovalec«.

• Razumete, da je vsak dober posel dobro načrtovan vnaprej?
• Se zavedate, da je pomembno poznavanje vseh finančnih posledic posla?
• Vas zanima, kaj sploh počne davčno-pravni svetovalec?
• Želite svoje pridobljeno znanje preizkusiti ter dopolniti z izkušnjami v praksi? Se učiti operativnega 

dela od najboljših strokovnjakov?
• Želite biti izbrani kandidat, ki mu bo Unija d. o. o. ponudila možnost izgradnje kariere svetovalca in 

zaposlitve za nedoločen čas?

Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, se nam pridružite v torek, 10. oktobra 2017, ob 
14.00 uri v Modri predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani. 
Predstavniki Unije d. o. o. vam bomo predstavili proces izbora kandidatov, mesto davčno-
pravnega svetovalca v podjetju ter celoten program usposabljanja za delovno mesto.

Izvedeli boste:
• Kdo sta Unija d. o. o. in Inštitut za računovodstvo - naše 

aktivnosti in način dela

• Kako poteka karierni razvoj na Uniji d. o. o. (različne smeri)

• Kaj zajema in kako poteka program izobraževanja na Inštitutu 
za računovodstvo

• Kaj zajema in kako poteka mentorski program usposabljanja za 
davčno-pravnega svetovalca na Uniji d. o. o.

• Kako bo potekal postopek izbora kandidatov, ki se bodo vključili 
v program, ter pogoji sodelovanja

Vabljeni vsi zainteresirani študentje, 
predvsem študenti zaključnih letnikov!

Predhodna prijava ni potrebna.

Vprašanja ali življenjepis lahko pošljete tudi na 
info@unija.com
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