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je top.
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V UniCredit Bank verjamemo, da čisto vsi prispevamo k skupnemu uspehu. Z odločnostjo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo
spreminjamo obstoječe načine dela in iščemo preproste rešitve za kompleksne izzive. Za doseganje trajnostnih rezultatov počnemo
tisto, kar je pomembno za naše stranke, skupnosti in sodelavce.

V Službi za korporativno upravljanje iščemo 2 novega sodelavca ali sodelavki z izkušnjami s področja upravljanja in organizacije
korporativnih procesov na izvršnem nivoju. Ključne naloge novega sodelavca (m/ž) bodo vodenje različnih korporativnih postopkov,
komunikacija in sodelovanje z regulatorji ter s strokovnimi sodelavci družbe v Sloveniji in tujini, pomoč pri vodenju projektov in
optimizacija delovnih procesov.

V dinamičnem delovnem okolju skušamo omogočiti številne priložnosti za strokovno in osebnostno rast naših zaposlenih. Delo v naši
bančni Skupini prinaša možnosti mednarodnega sodelovanja in povezovanja, z možnostjo dela na daljavo pa zaposlenim nudimo
lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

K prijavi vabimo kandidate, ki ustrezate spodnjim razpisanim pogojem :
 ste končali magisterij (2. bolonjska stopnja ali nekdanja univerzitetna raven) iz ekonomije, prava, poslovne administracije ali druge 

ustrezne smeri
 imate vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju upravljanja, organizacije delovnih nalog in procesov, revizije ali sorodnih področij
 ste sistematični, zanesljivi in odgovorni do svojega dela
 imate odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti
 ste samoiniciativni ter sposobni za samostojno delo, hkrati pa znate delovati v timu
 poznavanje temeljne bančne zakonodaje predstavlja vašo prednost
 imate odlično znanje poslovne angleščine (tekoče pisno in govorno sporazumevanje ter priprava poslovne dokumentacije v 

angleškem jeziku) in visok nivo informacijske pismenosti
 prednost imate kandidati z izkušnjami s področja optimizacije procesov, informacijske tehnologije in vodenja projektov.

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen in nedoločen čas s poskusno dobo 3 in 6 mesecev.

Prijave z življenjepisom, spremnim pismom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko spletnega obrazca do 20. 
avgusta 2021.

Želim delati
z najboljšimi.

Strokovni sodelavec (m/ž) v Službi za korporativno upravljanje
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