
Si izkušen notranji revizor, s poznavanjem bančnega poslovanja? Rad 
sodeluješ v timu ter si sočasno izredno učinkovit pri svojem delu?  
 
Te veseli raznoliko delo, v okolju kjer spodbujamo dinamičnost, dobre ideje 
in sodelovanje, potem ne odlašaj - #verjemivase ter se nam pridruži v ekipi 
kot: 

 
 

 »NOTRANJI REVIZOR (m/ž)« 
 
 

Opis del in nalog:  
Pravočasno in natančno opravljeni pregledi 
 podajanje predlogov za optimizacijo procesov in za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. nadzor nad 

izvajanjem le-teh 
 svetovanje pri pripravi pravilnikov in delovnih navodil 
 pregledi sistemov, pregled na tveganji, pregled upoštevanja ustreznih predpisov in standardov 
 izvedba pregledov po letnem načrtu, kakor tudi drugih, ki jih zahteva poslovanje 
 sodelovanje z zunanjimi kontrolnimi institucijami pri pregledih banke 
 nadzor nad popolnostjo dokumentacije 
 redno ažuriranje delovnih navodil in procesov ter priročnikov 
 šolanje in prenos znanja na ostale sodelavce 
Druga dela in naloge, ki so opisane v Listini o delovanju notranje revizije in Priročniku. 
Uresničevanje strategije banke na slovenskem trgu. 
Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ter podjetji znotraj Skupine Erste Bank in 
Sparkassen, predvsem pri poenotenju in optimizaciji procesov. 
Sodelovanje pri drugih razvojno-raziskovalnih projektih banke in koncerna. 
Opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov banke in po navodilih in zadolžitvah 
nadrejenega. 
 
 
 
 
Potrebuješ: 

- vsaj VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri,  
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu, 
- veseli bomo proaktivnih kandidatov, ki obvladajo agilni pristop k delu, 
- samostojno, proaktivno, natančno, organizirano in sistematično opravljanje dela, 
- izdelane kompetence: usmerjenost na stranke, podjetnost, sodelovanje, upravljanje sprememb, 

prevzemanje odgovornosti, ciljna orientiranost 
- tekoče znanje in uporaba angleškega jezika; znanje nemščine zaželeno (ni obvezno) 
- vaša prednost bo pridobljen strokovni naziv »preizkušeni notranji revizor - PNR« ali pridobitev naziva 

CIA (certified internal auditor)  
- napredno poznavanje orodij MS Office (Excel, Word, Outlook),  
- odlično ustno in pisno komuniciranje 
- sposobnost timskega dela 
- pogoj za zaposlitev je predloženo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem 

postopku, 
- spoštovanje načel in pravil vedenja Kodeksa poklicne etike notranjega revizorja 
- usmerjenost k vrednotam Banke Sparkasse: zaupanje, profesionalnost, ustvarjalnost, srčnost in 

ekološka odgovornost. 
 
 
 

Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, 
- konkurenčno plačilo z možnostjo bonusa,  



- številne možnosti izobraževanj, 
- dobre odnose v timu in podjetju, 
- zanimivo vsebino dela v soustvarjanju prihodnosti bančništva, 
- možnost kreativnega doprinosa k dobrim rešitvam za uporabnike, 
- skrb za zdravje na delovnem mestu in podporo zdravemu načinu življenja (program promocije zdravja na 

delovnem mestu, možnost uporabe priročnih kuhinj in jedilnic…),  
- organizirana letna druženja in srečanja zaposlenih,  
- sodelovanje v športnem društvu, 
- delo v mednarodnem bančnem okolju in mladem dinamičnem kolektivu, 

 
 

Zainteresirane kandidate vabimo, da svoja motivacijska pisma z življenjepisom in referencami pošljete do vključno 
15.08.2021 na elektronsko pošto zaposlitev@sparkasse.si. Informacij po telefonu ne posredujemo.  
 

 


