
 

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 

sodelavca v oddelku za informatiko, m/ž, ki bo obsegalo: 

• vzpostavitev in vzdrževanje IKT sistemov, 

• skrb za IKT sredstva, infrastrukturo in IT varnost, 

• skrb za delovanje sistema in oblikovanje rešitev v oblaku 

(Office 365), 

• nudenje pomoči (Help Desk) za zaposlene, 

• izdelava, namestitev in prehod strežnika v oblak, 

• ostala dela po navodilu vodje oz. direktorja oddelka. 

 Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, 

za nedoločen čas, s šest mesečnim poskusnim delom. 

• srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba 

računalniške ali druge ustrezne smeri in  

• 9 let delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije  

A ali 

• višja strokovna izobrazba računalniške in informacijske smeri ali 

druge ustrezne smeri in  

• 6 let delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije 

ali 

• visokošolska univerzitetna izobrazba, visokošolska strokovna 

izobrazba, specializacija po višješolski izobrazbi računalniške in 

informacijske smeri ali druge ustrezne smeri in 

• 3 leta delovnih izkušenj s področja informacijske tehnologije. 

 

 

 

 

 

Prednost predstavljajo izkušnje v bančnem okolju in poznavanje 

delo s SWIFT Target in delo s požarnimi pregradami (Mail proxy, 

Web Proxy). 

 

 

Zahtevana raven in vrsta strokovne izobrazbe: 

Pričakujemo: 

• izkušnje in znanja iz upravljanja Windows 

strežnikih sistemov, 

• izkušnje in znanja z vmware virtualno 

infrastrukturo, 

• izkušnje in znanja iz omrežnih storitev kot je 

upravljanje DHCP in DNS in podobnih storitev, 

• zaželeno znanje in izkušnje z Linux operacijskih 

sistemov, 

• poglobljeno poznavanje področja načrtovanja in 

implementacije računalniških sistemov, 

• znanje in izkušnje s tehnologijami VMware, Office 

365, Microsoft SCCM Packaging, Veem backup, 

• izkušnje v Active Directory (GPO Policy Admin), 

• aktivno pisno in ustno znanje angleščine, 

• zelo dobro poznavanje programskih orodij MS 

Office, 

• motiviranost za doseganje ciljev v dogovorjenih 

časovnih rokih, 

• željo po samostojnem in skupinskem delu, 

• kompetence: analitičnost, informacijska 

pismenost, natančnost, samoiniciativnost, 

sodelovanje s sodelavci, strankami in poslovnimi 

partnerji, zanesljivost, komunikacijske 

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. 


