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Cilj 
Najti zahtevno delovno mesto v uveljavljenem mednarodnem podjetju z veliko mero samostojnosti in 
odgovornosti 
 
 

Delovne izkušnje 

FANUC Czech s.r.o. Oktober 2005 — oktober 2010 
Finančni in operativni direktor 
 

● 20 zaposlenih, poslovanje v celotnem območju Evropske gospodarske skupnosti  

● Opravljal splošne back office in administrativne naloge.  

● Odgovoren za lokalno računovodstvo, zakonsko poročanje in davke. 

● Odgovoren za vodstveno poročanje sedežu skupine (IFRS)  

● Odgovoren za operativo, logistiko in izdajanje računov strankam  

● Komunikacija z dobavitelji, strankami, bankami, revizorji in lokalnimi oblastmi   

 
FANUC Europe Corporation Oktober 2010 — danes 
Evropski direktor financ in kontrolinga  
 

● 200 zaposlenih, evropski sedež velikega mednarodnega podjetja  
● Priprava in implementacija notranjih, finančnih in medoddelčnih procesov za evropsko 

skupino 
● Tesno sodelovanje z drugimi oddelki na različnih projektih, povezanih s financami  
● Ključni uporabnik za uporabo ERP (JDE Oracle) za finančni modul 
● Usposabljanje, dokumentiranje in komunikacija z vsemi evropskimi odvisnimi družbami 

(16) 
 

FANUC Europe Corporation Januar 2013 — danes 
Finančni direktor za območje Evropske gospodarske skupnosti  
 

● 5 pisarn, več kot 100 zaposlenih  
● ustanovitev novih pisarn na območju Evropske gospodarske skupnosti  
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● Najemanje kandidatov za ključna delovna mesta v financah, operativi in back officeu 
● Podpora državam pri uporabi ERP, lokalnih procesih in sprotnih vprašanjih  
● Tesno sodelovanje z lokalnimi Generalnimi direktorji pri ključnih odločitvah  

 

FANUC Adria d.o.o September 2016 — danes 
Direktor 
 

● 15 zaposlenih, pisarna, odgovorna za države nekdanje Jugoslavije za prodajo, servis in 
tehnično podporo  

● Usmerjanje podjetja, najemanje ključnih kadrov 
● Prodajna strategija za vse proizvode in servis  
● Vsakodnevni stik s strankami  

 

Izobrazba 

Diploma iz financ in bančništva – September 1998 — maj 2002 
Hampton University, Virginia 
 

Magistriral s povprečjem nad 4.0 
Diplomiral cum laude kot drugi v letniku in prvi na poslovni šoli 
 

Magisterij – September 2002 — maj 2004 
Old Dominion University 
 

Magisterij s poudarkom na IT tehnologijah  
 
 

Interesi

Šport, potovanja, branje 
 
 

Reference

 

Na voljo na zahtevo. 

 


