
 

    

Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana na podlagi 25. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) objavlja prosto delovno mesto za sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas:  
 
 

PODROČNI PODSEKRETAR (VII/2) v Sektorju za analize in mednarodne zadeve 
 

 
Delo obsega: 

- obdelavo podatkov, ki jih Agencija prejme od subjektov nadzora,  
- sodelovanje pri pripravi analitičnih in statističnih poročil, 
- sodelovanje pri pripravi analiz tveganj zavarovalniškega sektorja in posameznih subjektov 

nadzora, 
- presojanje, ali zavarovalnica izpolnjuje regulatorne zahteve, 
- sodelovanje pri pripravi analiz za potrebe sodelovanja v delovnih telesih EIOPA, ter za potrebe 

sodelovanja z domačimi nadzornimi organi, 
- sodelovanje v delovnih telesih EIOPA, 
- sodelovanje pri pripravi analiz, potrebnih za oblikovanje politik nadzora, 
- opravljanje pregledov poslovanja subjektov nadzora, 
- opravljanje nalog po navodilu vodje sektorja in direktorja Agencije, 
- opravljanje posameznih zahtevnih nalog na posameznih področjih dela agencije, pripravljanje 

oziroma zagotavljanje pomoči pri oblikovanju zahtevnejših rešitev na posameznih področjih dela 
agencije, vodenje oziroma sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah. 

 
 

Pričakujemo: 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma specializacija po visokošolski strokovni 

izobrazbi (prejšnja) oziroma magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma 
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) smeri finančna matematika, kvantitativne finance 
in aktuarstvo ali ekonomija. 

- najmanj 5 let delovnih izkušenj, 
- poznavanje dela s preglednicami in podatkovnimi bazami, 
- poznavanje kvantitativnih financ in modelov merjenja tveganj, 
- zaželeno znanje programskih jezikov R, VBA ali SQL,  
- z referencami dokazljiva znanja, 
- višjo stopnjo znanja angleškega jezika in zaželeno znanje osnovne stopnje še enega tujega jezika, 
- sposobnost reševanja kompleksnih analitičnih problemov, 
- sposobnost poenostavljanja kompleksnih procesov s povečevanjem hitrosti procesov in kakovosti 

izdelkov, 
- samoiniciativnost, samostojnost, sposobnost grajenja kooperativnih odnosov z notranjimi in 

zunanjimi deležniki, vztrajnost in sistematičnost. 
 

Nudimo: 
- zaposlitev v ugledni instituciji, 
- delo v dinamičnem okolju, 
- odlične pogoje za strokovni razvoj, 
- dodatno izobraževanje. 

 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom, s 
polnim delovnim časom. 



 

2/2 

 
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi na spletni strani 
Agencije za zavarovalni nadzor s pripisom »za razpis – ne odpiraj«, na naslov: Agencija za zavarovalni 
nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti: zaposlitve@a-zn.si. 
 
Prijava prostega delovnega mesta je bila posredovana Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.   
 
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.  
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