NA INŠTITUTU M.O.S.T. PONUJAMO NOVO KARIERNO PRILOŽNOST
Pridružite se naši visoko strokovni in odlično uigrani ekipi kot notranji pravnik
O PODJETJU:
Že več kot 10 let uspešno omogočamo prenos družinskih podjetij na naslednike. Skupaj z vami oblikujemo stabilno in varno
prihodnost.
Poslanstvo: Prevzemnike družinskih podjetij vzgajamo v uspešne lastnike, da imajo dovolj časa delati pomembne – ključne
stvari ter jim obenem ostane čas zase in družino.
Naša vizija je ustvariti dolgoročno uspešno lastniško strategijo, ker verjamemo, da so mala in srednja podjetja generator razvoja
gospodarstva, pri čemer družinska še posebej slovijo po svoji poslovni etiki in predanosti poslu.
Opis delovnega mesta, naloge in odgovornosti:
• sestava in priprava različne dokumentacije (pogodb, vlog, dopisov) samostojno in po navodilih zunanjega
pravnika,
• delo in komunikacija s sodelavci in poslovnimi partnerji, v prvi vrsti s pravniki in notarji,
• urejanje in arhiviranje dokumentacije,
• analiziranje poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav, ter oblikovanje strategije in časovnice,
• pojasnjevanje davčnih zakonov in sistema obdavčitev strankam,
• vnašanje podatkov o opravljenih delih v informacijski sistem in priprava mesečnih poročil za sledenje procesom,
• komunikacija s strankami (organiziranje terminskega plana, srečanj in opominjanje na sestanke),
• spremljanje veljavne zakonodaje in sprememb na področju delovnega, gospodarskega in davčnega prava,
• vodenje kadrovske evidence.
Karierna usmerjenost:
• zanimanje za gospodarsko pravo,
• ne želi biti klasičen/klasična odvetnik/ca,
• interes za poslovno konzultantstvo,
• čut in zanimanje za ljudi in odnose.
Zahtevana izobrazba:
• 6. ali 7. stopnja izobrazbe družboslovne smeri (prednost imajo kandidati z zaključeno izobrazbo pravne fakultete).
Pričakujemo:
• ambicioznost
• zanesljivost, vestnost, odgovoren pristop do dela,
• odlično govorno in pisno poslovno izražanje,
• sposobnost kriznega in odločnega komuniciranja ter sposobnost hitrega iskanja rešitev,
• komunikativnost, natančnost, motiviranost, visoka stopnja samoiniciativnosti in koordinacijske sposobnosti,
• računalniška pismenost in poznavanje osnovnih programskih orodij (MS Word, Excel, Outlook).
Ponujamo:
• zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 3-mesečno poskusno dobo,
• začetna mesečna plača po preteku poskusne dobe 1200 € neto + prevoz,
• delo se izvaja v Ljubljani,
• možnost dolgoročne zaposlitve in kariere v podjetju,
• zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu ter prijaznem delovnem okolju,
• prosti vikendi, prazniki in dela prosti dnevi,
• možnost izobraževanja in osebne rasti.
Prosimo, da se na delovno mesto NOTRANJI PRAVNIK prijavijo zgolj tiste osebe, ki so se prepoznale v opisu
delovnega mesta in se z vsemi zadolžitvami počutijo opolnomočene in izpolnjene. Na Inštitutu Most je to namreč
ključen pogoj za širitev našega kadra.
Tisti, ki ste v zgornjem opisu prepoznali pravo priložnost za svoj poklicni proﬁl prosimo, da nam vašo prijavo, CV in
spremno pismo ter fotograﬁjo, pošljete izključno po elektronski pošti na naslov: zaposlitev@most-institut.com
Prijave zbiramo do četrtka 25.3.2021.

