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Delovne izkušnje
Obdobje

Od maja 2013 -

Zaposlitev ali delovno mesto

Partner v Odvetniški pisarni Borut Markošek, Zagorje,

Glavne naloge in pristojnosti

Vodenje in implementacija visoko zahtevnih projektov na področju celovitega, poslovnega
prestrukturiranja podjetja.
Nekatere reference:
KGZ Sloga Kranj, KZ Krka, KZ Sevnica z.o.o., Terraplant d.o.o., Sitel d.o.o., Varis Lendava d.d.,
Ecotip d.o.o. Slov. Konjice, Zlatorog Oprema

Naziv in naslov delodajalca

Obdobje
Zaposlitev ali delovno mesto

Prosta sodelavka

Od aprila 2001 – aprila 2012
Partner-prokurist v internacionalni konsultantski družbi Dr. Ferk & Partner d.o.o.,
Management cosultants,Maribor
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Glavne naloge in pristojnosti Vodenje celovitih visoko zahtevnih celovitih projektov na področju vodenja in optimizacije organizacije
dela v podjetjih po pristopih :
o prepoznavanja stroškovnih potencialov in potencialov dodane vrednosti v podjetjih po celoviti
verigi ustvarjanja dodane vrednosti
o strukturiranja aktivnosti z eliminacijo negospodarnih aktivnosti
o optimizacije poslovnih procesov
o pospeševanje uspešnostnih potencialov podjetja
z implementiranjem ukrepov = problemskih rešitev skupaj s sodelavci podjetja ter spremljanjem in
merjenjem doseganja projektnih učinkov v proizvodnih organizacijah
Nekatere reference:
Elektro Slovenija d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.d., Skupina Sava d.d. (trgovina, gumarstvo, kemija,
turizem), Premogovnik Velenje d.d., HTZ IP d.o.o., Elektro Maribor d.d., Plinarna Maribor d.o.o.,
Mlekarna Celeia d.o.o., Plama-Pur d.d., Cetis d.d., Terme Maribor d.d., Trimo Trebnje d.d., Arcont IP
d.o.o.

Obdobje

-

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti

Direktorica finančno računovodskega sektorja
-

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

od februarja 1994 – aprila2001

reorganizacija in vodenje sektorja finance, računovodstvo in controlling
načrtovanje in nadzor nad finančnim poslovanjem s poudarkom na obvladovanju vseh stroškov
načrtovanje likvidnosti in cash-flow podjetja, nadzor nad tem ter korektivno in preventivno
ukrepanje za obvladovanje
uvedba sistema kalkulacij in pokalkulacij
vodenje sodelavcev, medoddelčno koordiniranje in poročanje nadzornemu svetu

TSP d.d., Meljska c. 74, 2000 Maribor, Slovenija
Tekstilna industrija – dobavitelj v avtomobilski industriji

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

od septembra 1984 – junija 1989
Univerzitetni diplomirani ekonomist

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Mednarodna menjava

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Mariboru – Visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, zaključena z odličnim uspehom.

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Univerzitetna izobrazba
od septembra 1980 – junija 1984
Srednješolska izobrazba, Srednja ekonomska šola Maribor, zaključena z odličnim uspehom.
Ekonomija

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

SLOVENŠČINA
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Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Razumevanje
Slušno razumevanje

Govorjenje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

Angleščina

B2

Samostojni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

B2

Samostojni
uporabnik

Hrvaščina

C2

Usposobljeni
uporabnik

C2

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uproabnik

Nemščina

A1

Osnovni
uporabnik

A1 Osnovi uporabnik A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

Italijanščina

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Osnovni
uporabnik

A1

Socialna znanja in kompetence

-

sposobnost delanja z ljudmi
sposobnost vodenja interdisciplinarnih teamov
komunikacijske veščine na vseh ravneh (horizontalna in vertikalna komunikacija)
zavzetost in vztrajnost
poštenost in spoštljivost do ljudi
samoiniciativnost in smisel za podjetništvo

Organizacijska znanja in
kompetence

-

sposobnost motiviranja in usposabljanja sodelavcev
naravnanost na iskanje enostavnih rešitev in doseganje ciljev
sposobnost dela v stresnih situacijah vezanih na doseganje rokov in ciljev
odgovornost in natančnost
fleksibilnost in mobilnost in delovanje na različnih lokacijah
sposobnost prevzemanja odgovornosti
sposobnost analitičnega razmišljanja in delovanja

Tehnična znanja in kompetence

-

organizacijska znanja
finančna znanja, znanja controllinga
znanja vodenja projektov
znanja vodenja procesov
poznavanje metod in orodij za prepoznavanje potencialov podjetja

Računalniška znanja in kompetence

-

Znanje uporabe Microsoft aplikacij in paketa Office (Word, Excel, Power-Point) – odlično.

Druga znanja in kompetence
pridobljena v zadnjih 3 letih

-

Usposabljanje Business coaching za top managerje – Leading with values, Portorož avgust
2010
Upravljanje poslovnih procesov – modeliranje z BPMN, Bicero, junij 2011
AUDI CERTIFIKAT za »Betriebswirtschaftlehre« za izvajanje usposabljanja v modulu
Ekonomika. Ingolstadt AUDI A.G., april 2012

-

,

Vozniško dovoljenje

B kategorija (lastno vozilo)
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Dodatni podatki

Vodila in sodelovala sem več izobraževanjih in delavnicah pod okriljem Akademije Finance,
Gospodarske zbornice Slovenije in Območnih gospodarskih zbornic Maribor, Celje, Nova Gorica,
Koper.
Moji prispevki in strokovni članki so bili objavljeni v časopisu Finance, Podjetnik, v letnih biltenih
Društva finančnikov, računovodij in revizorjev, v e-ediciji Direktor, v e-ediciji FP Monitor, v e-ediciji
Management in prodaja.
Sem predsednica Društva za spodbujanje mreženja.
Živim v Pekrah, sem poročena in mama 25-letnega sina, ki je tik zaključkom študija v Grazu.
Prosti čas najraje športno preživljam z možem in prijatelji, saj je šport zame način sprostitve za
ohranjanje ravnovesja s poklicnim delovanjem.
Moj moto: »Dan brez smeha je izgubljen dan«.

Priloge

/
Zapisala: Irena Dobnik
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