
- Izobrazba (univerzitetni) diplomirani ekonomist (6/I, II in 7. stopnja)
- Napredno znanje Microsoft Office Excel
- Analitično razmišljanje, samoiniciativnost in učinkovitost
- Napredno znanje angleškega jezika

Vabljeni k oddaji svojega življenjepisa do 31.10.2021 po elektronski pošti: career@trimo-group.com 

ODGOVORNOSTI IN GLAVNE AKTIVNOSTI:

- Priprava rednih mesečnih ter ad-hoc poročil za potrebe deležnikov.
- Načrtovanje in spremljanje različnih KPI poslovanja družbe in sektorjev.
- Analiziranje, spremljanje in izvajanje aktivnosti kontrole na različnih področjih v Trimo družbi.
- Sodelovanje pri pripravi letnega plana družbe Trimo in ostalih družb v skupini.
- Izvajanje drugih nalog v skladu s potrebami delovnega procesa.

KLJUČNE KOMPETENCE:

NOBENA ODLIČNA POZICIJA 
ALI ODLIČNO DELOVNO MESTO 
NE ODTEHTATA ODLIČNEGA 
KOLEKTIVA IN IZJEMNEGA 
SODELOVANJA. V TRIMO SMO 
VEČ KOT TO. arko, Arhitekt)

ODLIČNO IN USTVARJALNO 
MEDNARODNO OKOLJE, MOŽNOST
ZA RAZVOJ POTENCIALOV IN 
URESNIČITEV CILJEV, RAZVOJ 
OKOLJU PRIJAZNIH, UNIKATNIH 
IN TRENDOVSKIH REŠITVE V 
NAJBOLJŠI EKIPI V SVOJI BRANŽI, 
TO JE TRIMO!  afed, Prodaja)

TRIMO POVEZUJEM TUDI Z 
DOBRO VOLJO IN POZITIVNO 
ENERGIJO, VSAKODNEVNO 
ME KDO SPRAVI V SMEH IN S 
TEM POLEPŠA DAN  atja, 
Kadrovica)

v Trimo d.o.o. ponujamo novo karierno priložnost: 

POSLOVNI KONTROLER
ZAPOSLITEV: ŠTUDENTSKO DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM

Ponujamo priložnost študentskega dela do 6 mesecev, v kolikor se želi študent po obdobju 6 mesecev 
zaposliti v Trimo d.o.o. ( zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo pod vodstvom mentorja)

Trimo se je uveljavil kot eno od vodilnih evropskih podjetij, ki razvija izvirne in popolne rešitve za gradbene ovoje (fasade in strehe) in modularne rešitve. 
Portfelj partnerjev vključuje podjetja, kot so: Airbus, letališče London Heathrow, Nestle, Philips, DHL, Porsche,  IKEA, Prologis, Mercedes Benz, Coca Cola 
in mnogi drugi.

Odličen sloves podjetja za inovativnost, kakovost in podporo strankam še naprej navdušuje, ko vstopamo na nove trge in v nove priložnosti. Strokovno 
znanje, trajnost, zanesljivost in osredotočenost na prihodnost opredeljujejo Trimo po vsem svetu. 

- Delo v mednarodni vrhunski in izkušeni ekipi pod okriljem mentorja.
- Kakovostna usposabljanja in (nad)gradnja strokovnih kompetenc.
- Dinamični razvoj karierne poti z možnostjo sodelovanja na najodgovornejših in najzahtevnejših
- projektih v mednarodnem okolju.

KARIERNA POT:




