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du: Zavod zaa zdravstveno zavarovannje Slovenije
e (v nadaljevvanju: ZZZS) je bil ustan
novljen 1.
O Zavod
marca 1992 na podlagi Zakona o zdravstven em varstvu in zdravstvenem zavarovvanju. ZZZS je
j nosilec
enega zavaroovanja v Repu
ubliki Sloven
niji in ima staatus javnega zavoda s
in izvajalec obveznegga zdravstve
m
v
Ljubljani.
L
sedežem
z
in razdeljevanja
r
a javnih sre
edstev za
Osnovnaa funkcija ZZZZS je zagotavljanje uččinkovitega zbiranja
kakovosttno uresniččevanje pravvic iz nasloova obvezne
ega zdravstvvenega zavaarovanja. Pravice iz
obvezneega zdravstvvenega zava
arovanja, zaa katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim
o
plačevan
njem prispeevkov, zajem
majo pravicee do zdravsstvenih storritev in do nekaterih denarnih
nadomestil
(""boleznine",
potn
ne
stroške...).
d bi zamenjali področjee dela? Ne pomišljajte,
p
temveč
t
sprej
ejmite izziv in
n se nam
Morda rrazmišljate, da
javite! Podprli bomo
o vašo pripra
avljenost. Nuudili vam bom
mo izobraževanje in strookovno uspo
osabljanje
m mestu. Pon
nujamo vam
m možnost, da
d s svojim osebnim
o
prisstopom na kreativen,
k
na novem delovnem
evate k razvooju Zavoda na naslednjem
m delovnem mestu
učinkovit in prijazen način prispe

V
VIŠJI
PODROČNI SVETO
OVALEC III – M/Ž
/Ž
v organizzacijski enoti Direkcija, Sektor za not ranje revidirranje
Pogoji zaa zasedbo deelovnega mesta:
‐

raveen izobrazbee:
s
po visokošo
olski izobrazb
bi (prejšnja)
17001 – specializacija
17002 – visokošolska
v
univerzitetn
na izobrazba (prejšnja)
17003 – magistrska
m
iz obrazba

‐
‐
‐
‐

brazbe po ŠP
PSI:
pokklic/smer izob
univerzite
etni diplomirrani ekonom
mist
ali druga ustrezna sm
mer
mesecev delo
ovnih izkušenj
48 m
2. sttopnja račun
nalniških znanj
Liceenca državni notranji reviizor

področja delaa:
Glavna p





Izva
ajanje najzah
htevnejših na
alog na podro
ročju notranje
e revizije
Izde
elovanje naččrtov, vodenje
e in izvajanje
e zahtevnejš
ših notranjih revizij
r
in svettovalnih posllov s
predlogi raciona
alizacij in izboljšav poslovvnih proceso
ov
Dolločanje ciljevv in obsega notranjih
n
revi zij in svetova
alnih poslov
Sisttematično in metodično ocenjevanje
o
uspešnosti in učinkovitos
sti kontrolnihh postopkov,
uprravljanja orga
anizacije in upravljanja
u
tvveganj

o razmerje bo
omo sklenili za
z nedoločenn čas, in sice
er za polni čas 40 ur na teeden, s tri (3))
Delovno
m delom.
mesečnim poskusnim

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas po telefonu ali elektronski pošti, z veseljem vam
bomo odgovorili na vprašanja.
Kontaktna oseba: Darja Lazić
Telefon: 01/30 77 281
Vaše pisne prijave s predstavitvijo dosedanjih izkušenj pričakujemo do 23. 4. 2022 na naslov: ZZZS,
Sektor za razvoj kadrov in organizacije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana s pripisom »prijava na
kadrovski razpis – NE ODPIRAJ« oz. na elektronski naslov: zaposlitev@zzzs.si
Zadevo naslovite: Prijava na DM Višji področni svetovalec III, DIR SNR
Kandidate prosimo, da v vlogi navedete elektronski naslov, na katerega se pošiljajo obvestila v zvezi z
izbirnim postopkom.

