
  
Iščemo  

sodelavca za upravljanje tveganj, (m/ž) 

Nudimo delo v perspektivnem in stimulativnem okolju, predvsem pa veliko 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj. 

Pričakujemo: 

 
- najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski ali višješolski 

izobrazbi  ekonomske, matematične ali druge ustrezne smeri, 
- delovne izkušnje s področja upravljanja tveganj,  
- znanje s področja zakonodaje in dobrih praks s področja dela, 
- poznavanje bančnega poslovanja in finančnih trgov, 
- poznavanje modelov za upravljanje tveganj,   
- visoko raven znanja angleškega jezika, 
- dobro usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,  
- kompetence za vodenje projektov, 
- zaželene izkušnje na področju upravljanja z bilanco banke,  

poznavanje metod in  orodij za merjenje in upravljanje tržnih in 
likvidnostnih tveganj ter izkušnje s pripravo ali vodenjem razvoja 
in uvajanje novih metod merjenja tveganj. 

 
 

 
 

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. 

 

Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni skladno z zakonskimi roki. 

Dela in naloge: 
- izdelovanje analiz in poročil za posamezna časovna obdobja in različne namene, 

za notranje in zunanje uporabnike, 
- sodelovanje pri vzpostavitvi, vzdrževanju in dopolnjevanju sistema ter izvajanju 

ukrepov za obvladovanje zlasti tržnih in likvidnostnih  tveganj, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- sodelovanje pri uvajanju novih produktov, 
- pripravljanje strokovnih podlag in navodil, 
- sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov banke, 
- spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija,  
- razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, 
- sodelovanje v projektnih skupinah, 
- postavitev metodologij, limitnih sistemov, vključno z rednim nadziranjem 

izpostavljenosti ter pripravo poročil na področju tržnih (IRRBB, CSRBB, itd.) in 
likvidnostnih tveganj, 

- sodelovanje pri izvajanju procesa ICAAP in ILAAP, 
- izvajanje stres testov s področja tržnih in likvidnostnih tveganj, 
- priprava podlag ter strokovnega mnenja za odločanje višjega vodstva,  
- 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

