
  

Iščemo  

samostojnega strokovnega sodelavca za 

tehnologijo, (m/ž) 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj. 

Zahtevana strokovna izobrazba, delovne izkušnje in 

znanja: 
- specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), 

visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko 
strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) računalniške ali 
matematične smeri ali druge ustrezne smeri 

- 3 leta delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije; 
ali 
- višje strokovno izobraževanje ali višješolsko izobraževanje (prejšnje) 

računalniške ali matematične smeri ali druge ustrezne smeri in  
- 6 let delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije 
ali 
- srednje tehnično ali drugo strokovno izobraževanje (srednja strokovna 

izobrazba), srednje splošno izobraževanje (srednja splošna izobrazba) 
ekonomske ali druge ustrezne smeri in  

- 9 let delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije 
- poznavanje metodologije za izgradnjo podatkovnih skladišč 
- poznavanje postopkov in metod načrtovanja  podatkovnih baz 
- poznavanje postopkov in metod zajema in dokumentiranja 

uporabniških zahtev za informacijske rešitve  
- dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji 
- visoka raven znanja angleškega jezika - C1; 
 

Želena znanja: 
- poznavanje postopkov in metod razvoja programske opreme, 
- poznavanje orodja MicroStrategy 
- poznavanje bančnih poslov in bančnih produktov 
- poznavanje slovenskih računovodskih standardov in 

 mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
- višja raven znanja drugega tujega jezika - B2. 

 
 

Vabljeni, da ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete na elektronski 

naslov: kadrovska@sid.si ali na naslov SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., 

Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana s pripisom: za razpis - ne 

odpiraj. Razpis bo odprt do vključno 23. avgusta 2022. 

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti. Kandidati 

bodo o izbiri obveščeni skladno z zakonskimi roki. 

Delo bo obsegalo: 
- samostojno načrtovanje, preizkušanje in nadziranje delovanja programske 

opreme  

- celovito zajemanje uporabniških zahtev za poslovne rešitve 

- izdelovanje analiz in poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene 

- razvijanje informacijskih rešitev na področju centralnega zbiranja in analiziranja 

podatkov ter poročanja  

- spremljanje zunanjih predpisov in implementacija sprememb v notranje in 

zunanje poročanje 

- pripravljanje strokovnih podlag in navodil 

- spremljanje in optimizacija poslovnih procesov 

- spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija 

- predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in postopkov dela 

- sodelovanje v projektnih skupinah 

- opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti 

Kraj opravljanja dela je v Ljubljani. 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za 

nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom. 

mailto:kadrovska@sid.si

