
 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa 

veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj. 

Vse zainteresirane vabimo, da kandidirate na prosto delovno mesto, ki 

bo obsegalo: 
 

• sodelovanje pri načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in 

kontroliranju dela področja skladnosti, 

• izvajanje neodvisne funkcije skladnosti, ki obsega ugotavljanje, 

ocenjevanje in spremljanje tveganja skladnosti, vključno s 

poročanjem upravljalnemu organu in deležnikom banke, 

• izvajanje svetovalne, izobraževalne in nadzorne podfunkcije 

glede relevantnih predpisov in standardov dobre prakse, ki 

urejajo opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, 

• spremljanje in svetovanje zaposlenim s področja omejevalnih 

ukrepov sodelovanje v postopkih prepoznavanja in uravnavanja 

tveganja prevar in nezakonitega in neetičnega ravnanja 

zaposlenih in deležnikov banke,  

• sodelovanje v postopkih obravnave pritožb strank in drugih 

deležnikov banke in sodelovanje v postopkih naznanitve suma 

kršitev, 

• sodelovanje pri izvajanju rednih in izrednih pregledov skladnosti, 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami, tudi s pristojnimi 

nadzornimi organi, revizorji, 

• 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. 

 

Zahtevana znanja/sposobnosti: 

• poznavanje zakonodaje in dobrih praks s področja dela, 

• tekoče znanje slovenskega jezika , 

• visoka raven znanja angleškega jezika - C1, 

• dobra usposobljenost za delo z računalniškimi  
pisarniškimi orodji. 

 

• najmanj visokošolska strokovna izobrazna 

pravne smeri, ekonomske smeri ali druge 

ustrezne smeri in ustrezna leta delovnih 

izkušenj s pravnega področja in/ali s področja 

poslovanja v finančni ustanovi. 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe: 

 

 

 

 

Zahtevana znanja/sposobnosti:               

• poznavanje zakonodaje in dobrih praks s 

področja dela, 

• visoka raven znanja angleškega jezika - C1, 

• dobra usposobljenost za delo z 

računalniškimi pisarniškimi orodji,  

• znanja za vodenje projektov. 

Želena znanja/sposobnosti: 

• poznavanje bančnega  in/ali 

zavarovalniškega poslovanja, 

• pravniški državni izpit, 

• certifikat CFE. 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni 

delovni čas, za nedoločen čas, s šest mesečnim 

poskusnim delom. 

 

Kandidate in kandidatke prosimo, da v zaposlitveni vlogi 
poleg ostalih podatkov sporočite elektronski naslov za 
posredovanje obvestila v zvezi s postopkom izbire. 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti za tista kazniva 

dejanja, ki jih kot negativni pogoj za zasedbo delovnega mesta 

opredeljuje pozitivna bančna zakonodaja za pridobitev bančne licence 

in ZGD. 

 

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 izbire ustreznega kandidata. 


