
  

 
• specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnje), visokošolsko univerzitetno  izobraževanje (prejšnje), 
magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ekonomske, 
pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri in  

• 4 leta delovnih izkušenj s področja projektnega financiranja, 
finančnega strukturiranja projektov s pomočjo različnih virov 
financiranja (javnih in/ali zasebnih, povratnih in/ali nepovratnih, 
dolžniških in/ali kapitalskih); ali  

• specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje), 
visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje), visokošolsko 
strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), visokošolsko 
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) in  

• 8 let delovnih izkušenj s področja projektnega financiranja, 
finančnega strukturiranja projektov s pomočjo različnih virov 
financiranja (javnih in/ali zasebnih, povratnih in/ali nepovratnih, 
dolžniških in/ali kapitalskih). 
 

• analitsko znanje in poznavanje projektnega financiranja, 
• tekoče znanje slovenskega jezika, 

• visoka raven znanja angleškega jezika - C1, 

• dobra usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji, 
• modeliranje v Excelu. 

 
 

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za 

nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom. 

: 
 

 

 

 

• poznavanje evropskih virov sredstev, namenjenih 
financiranju infrastrukture 

• poznavanje izvoznega in razvojnega financiranja 
(development financing) 

• višja raven znanja drugega tujega jezika - B2, 

• vozniški izpit B kategorije

 

 
• implementacija naložbenih poslov, 

• svetovanje oziroma nudenje celovite podpore investitorjem s področja 

dela in usklajevanje s tretjimi finančnimi ali kapitalskimi vlagatelji, 

• svetovanje drugim pri finančnem strukturiranju in monitoringu projektov 

ter priprava ekspertnih mnenj s področja dela na poziv, 

• sodelovanje pri vodenju aktivnih odnosov z relevantnimi institucijami na 

področju dela, 

• sodelovanje pri izvajanju funkcij Evropskega svetovalnega vozlišča 

(EIAH) in promocije EFSI iniciative, 

• pomoč pri strukturiranju oziroma razvoju programov in/ali produktov 

banke, 

• prenos znanja, mentorstvo  

• pripravljanje strokovnih podlag in navodil ter politik,  

• sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke, 

• spremljanje in implementacija novosti, 

• razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela 

• vodenje projektov in/ali sodelovanje v projektnih skupinah 

• opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti 
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