
 

    

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.) išče 
 
 
 

PODROČNEGA SEKRETARJA (REVIZORJA) V SEKTORJU ZA NADZOR (VII/2) 

 
 
 
 
Delo obsega: 

- sodelovanje pri opravljanju nadzora nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu 

opravlja in spremlja, 

- zbiranje in preverjanje poročil in obvestil zavarovalnic in drugih oseb, predvsem s področja 

finančnega poslovanja,  

- sodelovanje pri opravljanju nadzora nad kontinuiranim izpolnjevanjem pogojev posameznih 

subjektov nadzora za opravljanje dejavnosti, 

- opravljanje nalog na področju nadzora nad zavarovalnimi skupinami, 

- opravljanje najzahtevnejših nalog iz posameznega področja dela Agencije za zavarovalni nadzor, 

vodenje oziroma opravljanje posameznih specializiranih strokovnih nalog, vodenje oziroma 

sodelovanje v najzahtevnejših 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 ekonomija ali druge ustrezne smeri, 

- najmanj 10 let delovnih izkušenj na finančnem področju (kontroling, analitika, finance) ali/in na 

področju obvladovanja tveganj ali/in na področju naložb in/ali računovodstva, 

- naziv pooblaščeni revizor,  

- zaželene izkušnje v nadzorni instituciji, finančni instituciji ali revizijski družbi,  

- z referencami dokazljiva znanja, 

- višjo stopnjo znanja angleškega jezika, 

- ustrezna znanja za uporabo programskih paketov pri uporabi računalnika v delovnem procesu, 

- vozniški izpit B kategorije, 

- samoiniciativnost, samostojnost, sposobnost analitičnega mišljenja in pisnega izražanja, vztrajnost 

in sistematičnost. 

 

Nudimo: 

- zaposlitev v ugledni instituciji, 

- delo v dinamičnem okolju, 

- odlične pogoje za strokovni razvoj, 

- dodatno izobraževanje. 
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom, s 
polnim delovnim časom. 
 
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, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z varnim elektronskim podpisom. 
 
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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