
 

    

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 SVETOVALEC (VII/1) v Sektorju za splošne zadeve 

 

Delo bo obsegalo: 

- opravljanje zahtevnih organizacijsko tehničnih nalog,  

- opravljanje nalog glavne pisarne, 

- sodelovanje pri opravljanju naloge s področja javnega naročanja, 

- opravljanje nalog s področja dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

- opravljanje nalog po navodilu vodje sektorja in direktorja Agencije, 

- sodelovanje pri opravljanju najzahtevnejših nalog na delovnem  področju organizacijske enote, 

pripravlja zahtevnejše analize, projekte, predloge, poročila in druga gradiva na delovnem 

področju organizacijske enote, sodeluje v zahtevnejših projektnih skupinah. 

 

Pričakujemo: 

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba 

(prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska 

strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje 

(prva bolonjska stopnja)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).  

- zaželen izpit o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom,  

- z referencami dokazljiva znanja, 

- višjo stopnjo znanja angleškega jezika, 

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

- 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. 

 

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. 

 

Prijava prostega delovnega mesta je bila posredovana Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.   
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V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 

za moške in ženske.  

 

 

O Agenciji za zavarovalni nadzor 

Agencija je bila ustanovljena junija 2000 na podlagi Zakona o zavarovalništvu. Cilj državne nadzorne 

institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, 

varovanje interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega gospodarstva ter pozitivnega 

vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo. Agencija je pri svojem delu neodvisna in samostojna. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

 


