
 

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 

samostojnega pravnega svetovalca, m/ž, ki bo obsegalo: 

• pravna podpora poslovanju  

• pregled in pravna verifikacija pogodb  

• priprava in izdelava aktov banke in druge naloge povezane s 

pravnimi vprašanji internega poslovanja banke 

• izdelava pravnih mnenj in drugo pravno svetovanje 

• zbiranje in priprava podatkov ter dokumentacije za 

postopke pred sodišči, vlaganje tožb in predlogov v 

izvršilnih zadevah, vse v postopkih, ki niso povezani s 

slabimi naložbami 

• zastopanje banke na sodiščih v postopkih, ki niso povezani s 

slabimi naložbami 

• sodelovanje z zunanjimi svetovalci in institucijami  

• sodelovanje v projektnih skupinah 

• spremljanje novosti na delovnem področju in njihova 

implementacija  

• predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov in 

postopkov dela  

• opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti. 

 
Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, 

za nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom. 

• specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnje), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali 

magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) pravne smeri 

in  

• 3 leta delovnih izkušenj s pravnega področja. 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe: 

• pravniški državni izpit  

• visoka raven znanja angleškega jezika - C1 

• tekoče znanje  slovenskega jezika 

• dobra usposobljenost za delo z 

računalniškimi pisarniškimi orodji. 

 

Želena znanja/sposobnosti: 

 

• poglobljeno poznavanje predpisov o državnih 

pomočeh 

• poznavanje bančnega poslovanja 

• poznavanje zavarovalniškega poslovanja 

• vozniški izpit B kategorije. 

 

Zahtevana znanja/sposobnosti: 

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. 


