Za uspeh sta potrebni dve komponenti – izkušnje in prava priložnost. Slednje, ko pride, nikakor
ne smemo izpustiti.

Ponujamo vam novo priložnost. Je morda prava za vas?
Če menite, da je, se prijavite na razpis in se pridružite našim sodelavcem v Sektorju financ,

Področju finančnega poslovanja.

Postanite specialist (m/ž) (Sektor financ) - kraj opravljanja dela:
Maribor, Ljubljana ali Novo mesto.
Odlično se boste znašli, če:
•
•
•
•
•

ste samoiniciativni,
imate sposobnost izražanja in predstavljanja,
radi delate v timu,
ste urejeni, skrbni, natančni, dosledni in sistematični,
je vaša volja do uspeha močna.

Ste se našli v opisu? In se sprašujete, kakšno delo opravlja specialist?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvaja najzahtevnejše strokovne naloge s svojega organizacijskega področja.
Izvaja kontrolo statičnih podatkov o naložbah.
Sodeluje pri izvajanju poravnav naložbenih poslov.
Vrednoti naložbe.
Pripravlja interna in eksterna poročila o naložbah.
Letno in strateško planira naložbe.
Sodeluje v okviru IT podpore procesom v financah.
Sodeluje v procesih notranjih in zunanjih revizij.
Sodeluje pri postavitvah notranjega kontrolnega okolja za obvladovanje finančnih tveganj.
Samostojno razvija nove rešitve iz delovnega področja.
Samostojno vodi velike projekte na nivoju družbe.
Nudi strokovno pomoč strokovnim sodelavcem.
Izvaja zahtevnejše projektne naloge.
Sodeluje z drugimi organizacijskimi področji družbe.

Vsekakor je pomembno, da rastete. Delovno mesto to zagotovo nudi.
•
•
•
•

Delo poteka v dinamičnem, mednarodnem kolektivu (primarno SLO in HR),
omogoča stalno izobraževanje in izpopolnjevanje,
nudi redno in stimulativno plačilo,
poleg tega pa boste pri delu zelo samostojni.

Dobrodošli vsi, ki lahko odkljukate vse spodnje pogoje.
•
•
•
•
•

Imate najmanj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
ekonomske, naravoslovne, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri.
Je za vami 5 let delovnih izkušenj.
Obvladate delo z osebnim računalnikom.
Znate angleški ali nemški jezik.
Imate opravljen vozniški izpit B kategorije.

Če se vam zdi to prava priložnost za vas, pošljite svojo vlogo do vključno nedelje, 31. 3.

2019, na e-naslov razpisi@zav-sava.si. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom, po potrebi s poskusno dobo 6 mesecev. O rezultatih izbire bomo prijavljene
kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

