
Razpisujemo prosto delovno mesto 

SVETOVALCA/KE DIREKTORJA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA ZA EKONOMSKE IN 
FINANČNE FUNKCIJE IN ZA PODROČJE STATISTIKE 

Delo obsega:  

 Koordinacija odbora za ekonomske in finančne funkcije, ter koordinacija njegovih začasnih 
delovnih teles. 

 Skrb za koordinacijo med strokovnim področjem in drugimi relevantnimi strokovnimi področji 
ali delovnimi telesi. 

 Spremljanje vseh aktualnih dogodkov in sprememb v okolju, ki lahko pomembno vplivajo na 
poslovanje članic Slovenskega zavarovalnega združenja na področju. 

 Sodelovanje s članicami Slovenskega zavarovalnega združenja, z regulatorjem trga ter z 
mednarodnimi institucijami v delo katerih ali v sodelovanje s katerimi je na tem področju 
vključeno Slovensko zavarovalno združenje. 

 Oblikovanje pobud in stališč Slovenskega zavarovalnega združenja na področju ekonomskih in 
finančnih funkcij. 

 Koordinacija in urejanje dela na področju statističnih obdelav Slovenskega zavarovalnega 
združenja.  

 Svetovanje na področju financ in računovodstva Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma 
njegovih sestavnih delov (škodni sklad in odškodninski urad).  

 

Pričakujemo:  

 Sedmo raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba, 
magistrska izobrazba - druga bolonjska stopnja). 

 Zaželene delovne izkušnje najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju financ, računovodstva 
v zavarovalništvu. 

 Poznavanje zavarovalniške regulative in poznavanje računovodskih standardov, ki urejajo 
poslovanje zavarovalnic. 

 Znanje angleškega jezika. 
 Poznavanje MS Office programskih orodij. 
 Osebnostno integriteto. 
 Analitično informacijsko pismenost, visok nivo natančnosti, zanesljivosti, samoiniciativnosti, 

komunikativnosti in argumentirano predstavljanje svojih mnenj.  
 

Nudimo: 

 Kreativno delo ter možnost osebnega in profesionalnega razvoja. 
 Možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja. 
 Delo v stabilnem podjetju. 
 Delo v mednarodnem okolju. 

 

Kandidati/ke, ki bodo tekom selekcijskega postopka prepoznani/e kot primerni/e, bodo lahko 
povabljeni/e na razgovor.  



Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim 
poskusnim delom.  

 

Vaše prijave z življenjepisom in listinskimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo preko 
elektronske pošte na naslov info@zav-zdruzenje.si s pripisom RAZPIS DELOVNEGA MESTA do vključno 
26. oktobra 2021.  


