
 

 

"V podjetju T.L. Sirk se zavedamo, da so le zadovoljni zaposleni uspešni na svojem delovnem 
mestu. Zato je že vrsto let osnovna naloga podjetja, da skupaj z zaposlenimi ustvarja pozitivno 
delovno okolje. Podjetje strmi k stalnemu izboljševanju, skladnosti poslovanja in k stalnemu 
razvoju zaposlenih. Ob tem se zaveda, da so le motivirani zaposleni opremljeni z znanjem in 
vizijo podjetja, ključna konkurenčna prednost."  
 
Ste profesionalni, natančni in delujete na način, da s svojim pristopom poiščete najbolj 
optimalno špeditersko rešitev? Iščemo strokovno, proaktivno, fleksibilno in timsko naravnano 
osebo, da se pridruži naši ekipi. Če bi z vašim delom radi pustili vtis in vam odlični rezultati 
veliko pomenijo, potem ste oseba, ki bi jo z veseljem radi spoznali! 
 
 

 

ŠPEDITER - CARINSKI DEKLARANT 
 

 

VAŠE NALOGE 

 Izdelava dokumentacije za potrebe uvoznega/izvoznega carinjena in tranzitnih postopkov   
 komunikacija s pristojnimi organi, 
 opravljanje različnih del v carinskem postopku v skladu z zakonodajo, 
 priprava, obdelava in kontrola ustrezne dokumentacije za sprejem, carinjenje in odpremo 

blaga, 
 priprava in likvidiranje stroškov ter obračun s stranko, 
 kontrola dokumentacije in uveljavljanje provizij in drugih bonitet, 
 sestavljanje in podpisovanje potrebne carinske dokumentacije, v skladu s pooblastili, 

prevoznih listin ter ostale dokumentacije,  
 reševanje reklamacijskih zahtevkov in zapisnikov in 
 ostala dela po nalogu nadrejenega. 

KAJ NUDIMO 

 Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 stimulativno plačilo, 
 delo v prijetno urejenem okolju, 
 prilagodljiv delovni čas, 
 zagotovljeno parkirišče, 
 prijazen in sproščen kolektiv, ki svoje znanje deli med sodelavce, 
 veliko samostojnosti in svobode pri delu, 
 možnost stalnega izobraževanja, 
 možnost napredovanja in 



 dolgoročno razvijanje kariere. 

VAŠ PROFIL 

 Vsaj 2 leti delovnih izkušenj, 
 računalniška pismenost (word, excel, outlook), 
 komunikativnost in urejenost ter samostojnost pri delu, 
 vztrajnost, vestnost, pripadnost, motiviranost,  
 postavljanje in doseganje lastnih in skupnih ciljev. 
 
Ne zamudite priložnosti in nam pošljite vlogo s kratkim življenjepisom na kadri@tls.si . 
 

 

 

 
 

 

https://www.tls.si/sl/KADRI.php  
 
 


