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Število sodobnih inovativnih zdravil na ključnih terapevtskih
področjih, ki jih ponujamo slovenskim bolnikom.
Menedžer finančne skladnosti in kontrol za Slovenijo (m/ž/d)

Od vas pričakujemo:
• Visokošolsko stopnjo izobrazbe ekonomsko-finančne ali druge ustrezne smeri.
• Najmanj pet let izkušenj s področja skladnosti (tj. zunanja revizija, notranja revizija ali
podobno) z odličnim znanjem računovodstva, revizije in procesov, zaželeni so strokovni
nazivi, kot so CPA, ACCA, pooblaščeni revizor in podobno.
• Izkušnje pri delovanju v velikih in raznolikih ekipah v večnacionalnem matričnem okolju.
• Odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, obvezno je odlično znanje slovenskega
in angleškega jezika.
• Prizadevanje za nenehne izboljšave pri sebi in drugih, s pozitivno naravnanostjo do dela in
izrazito osredotočenostjo na uporabnike.
Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas, s šestmesečno poskusno dobo, delo v dinamičnem
okolju, sodelovanje z različnimi timi ter izmenjavo znanj in izkušenj znotraj globalnega sistema
Novartis. Prošnjo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter opisom delovnih izkušenj
oddajte na spletni strani www.lek.si/zaposlitev/ najkasneje do 29. 4. 2021.
Zakaj bi se pridružili Novartisu?
799 milijonov. Toliko življenj so se dotaknili naši izdelki. In čeprav smo na to dejstvo ponosni, se
moramo v svetu digitalnih in tehnoloških sprememb vprašati: Kako lahko še naprej izboljšujemo
in podaljšujemo še več življenj?
Verjamemo, da se odgovori najdejo takrat, ko lahko vedoželjni, pogumni in sodelovanja željni
posamezniki – kot si ti – zastavijo nova vprašanja, sprejemajo pogumnejše odločitve in se
odločajo tvegati pametneje.

Smo Novartis. Pridružite se nam in
pomagajte soustvarjati medicino.
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Vaše glavne delovne odgovornosti:
• Odgovornost za finančno skladnost in kontrole za izbrana področja ter za skladnost z notranjimi
in zunanjimi predpisi (vključno z zahtevami SOX).
• Odgovornost za oblikovanje in izvedbo optimalnih procesov ter kontrol brez ugotovljenih večjih
pomanjkljivosti.
• Tesno sodelovanje s ključnimi deležniki, vključno z globalnim in lokalnim vodstvom
Novartisovih Tehničnih dejavnosti.
• Visoka usmerjenost k strankam z namenom zagotavljanja visoke delovne uspešnosti in
doseganja ciljev v skladu z Novartisovo strategijo ter opredeljenimi poslovnimi prioritetami.
• Spodbujanje nenehnih izboljšav in zagotavljanje najvišjih etičnih standardov v skladu z
Novartisovimi vrednotami.
• Proaktivno sodelovanje pri globalnem oblikovanju in izvajanju dobrih praks v Novartisu.

