
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Finančni analitik/kontrolor 
 

 

Logistika je več trilijonov dolarjev vredna panoga (8% svetovnega BDP-ja) in OECD napoveduje, da se bo do leta 2030 še podvojila. 

Digitalizacija logistike predstavlja eno največjih priložnosti naše generacije in pri Eurosender-ju verjamemo, da imamo vse potrebno, da 

smo eden od ključnih igralcev na trgu. 

Eurosender je sodobna digitalna platforma, ki uporablja napredno tehnologijo avtomatiziranih procesov, s katero omogoča podjetjem, 

da ustvarijo svoj lasten digitalen logistični oddelek in s tem izboljšajo svojo učinkovitost. Z nami lahko zdaj vsako podjetje delegira svoje 

logistične potrebe s preverjeno tehnološko rešitvijo. 
 

Da izkoristimo to izjemno priložnost, ki se nam ponuja, se zavedamo, da potrebujemo: 1. Nadaljnjo rast finančnega in človeškega 

kapitala; 2. Top kader. Zato iščemo top talent, ki nam bo do zadanih ciljev lahko pomagal v naši finančni ekipi! 
 

Iščemo pametno, predano, zanesljivo, ambiciozno in delovno osebo za delo v financah, ki bo poročala direktno finančnemu direktorju 

in bila v pogostih stikih tudi z generalnima direktorjema družbe. Med glavne odgovornosti sodijo vodenje in nadzor KPI metrik po 

posameznih kanalih in priprava ad-hoc simulacij in poslovne analitike. Komunicirali boste neposredno z direktorjema in vodji oddelkov, 

vaša naloga pa bo podpreti poslovne odločitve preko obdelave podatkov ter jasno prikazati rezultate z analizo računovodskih izkazov. 

 

Iščemo:  

• Proaktiven pristop, ki nam bo pomagal pri izzivih 

enega najhitreje rastočih startupov v Evropi 

• Analitično osebo s smislom za posel in dobrim 

razumevanjem računovodstva 

• Odlično znanje Excela in ostalih MS ali drugih orodij 

• Tekoče znanje angleškega jezika 

• Izkušnje iz finančnega svetovanja, kontrolinga, 

finančnega računovodstva ali podobno so zaželjene 

 

Glavne naloge in odgovornosti:  

• Kontrola marže in optimizacija cenovne politike 

• Konsolidacija mesečnih izkazov na nivoju Skupine 

• Vodenje dnevnih/tedenskih/mesečnih poročili na 

nivoju firme in prodajnih kanalov 

• Aktivno sodelovanje pri potencialnih prihodnjih 

investicijskih krogih (fundraising), skladih tveganega 

kapitala, skrbnih pregledih in zaključevanju 

investicijskega procesa 

• Pomoč pri pripravi management poročil in 

investicijske dokumentacije 

• Analiza denarnih tokov, bilance stanja, IPI-ja 

• Kohorti, CAC, LTV metrike in ostale analize 

 

Kaj ponujamo: 

• Polni delovni čas z razgibanim delovnikom 

• Poročanje neposredno direktorjem (CFO in CEO) 

• Konkurenčen plačni paket 

• Letni izobraževalni seminarji 

• Mlado, mednarodno, živahno delovno okolje 

• Fleksibilen delovni čas 

• Prostorne moderne pisarne z dnevno svežim sadjem 

na naši lokaciji v Ljubljani 

• “Croissant Fridays” z uglednimi gosti iz prakse 

(partnerji VC skladov, poslovni angeli, ustanovitelji 

svetovno priznanih podjetij kot so Outfit7, Zemanta, 

Nomago, vrhunski športniki ali posamezniki, ki vidno 

vplivajo na pomembne družbene problematike)

 
Please send your application (CV and short cover letter) to career@eurosender.com. 
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