PRIDRUŽI SE NAM KOT
STROKOVNI SODELAVEC V
NOTRANJI REVIZIJI (M/Ž)

Soustvarjajmo digitalno
prihodnost Slovenije

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših
IKT-storitev in rešitev, iščemo sodelavko oz. sodelavca na področju
notranje revizije. Imeli boste pomembno vlogo pri dodajanju vrednosti,
izboljševanju delovanja organizacije in uresničevanju ciljev Skupine
Telekom Slovenije. Vabljeni, da se nam pridružite.

PONUJAMO
¬ služben mobitel in mobilni paket,
¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 37 EUR,
¬ premija dodatnega prostovoljnega pokojninskega
zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto plače za
vsako leto),
¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji,
božičnica ter možnost 13. plače,
¬ 6,12 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ možnost nedenarne nagrade,
KLJUČNI IZZIVI:
¬ samostojno izvajanje notranjih revizij v družbah Skupine
Telekom Slovenije,
¬ priprava poročil o izidih poslov z ugotovitvami in priporočili,
¬ izvajanje svetovalnih aktivnosti,
¬ skrb za dokumentiranje informacij in hrambo zapisov,
¬ spremljanje izvajanja priporočil različnih dajalcev zagotovil,
¬ sodelovanje s člani ekipe pri reševanju strokovnih izzivov,
¬ sodelovanje z drugimi dajalci zagotovil,
¬ sodelovanje pri pripravi obdobnih načrtov dela in poročil,
¬ agilen pristop k notranji reviziji,
¬ spremljanje napredka v notranji reviziji.
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:
¬ visokošolska izobrazba VII. stopnje (2. bolonjska stopnja)
ekonomske smeri oz. druga ustrezna izobrazba VII.
stopnje.
ŽELENA ZNANJA:
¬ pridobljen naziv preizkušena notranja
revizorka/preizkušeni notranji revizor,
¬ poznavanje dejavnosti in poslovnih
procesov telekomunikacij,
¬ znanje angleškega jezika,
¬ vozniški izpit B-kategorije,
¬ poznavanje uporabe aplikacij MS Office.

ŽELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI:
¬ visoka stopnja osebne integritete,
¬ zaupnost,
¬ nepristranskost,
¬ kritično razmišljanje,
¬ analitične sposobnosti,
¬ skrbnost,
¬ doslednost,
¬ vztrajnost,
¬ proaktivnost in usmerjenost k ciljem,
¬ dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
¬ timsko delo,
¬ vedoželjnost/želja po učenju in spoznavanju novih vsebin,
¬ izkazovanje prodornosti, proaktivnosti in usmerjenosti v
prihodnost,
¬ obvladovanje časa,
¬ obvladovanje stresa.

PRIJAVITE SE

TUKAJ

¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,
¬ mentorstvo ob zaposlitvi,
¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno
podjetje (za zaposlene in otroke zaposlenih),
¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,
¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja
skrbi za zdravje zaposlenih,
¬ aktivnosti v okviru športnega društva in
športni dogodki,
¬ formalna in neformalna druženja,
¬ ostale dodatne ugodnosti.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi
pa bo sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.

DO VKLJUČNO

4. 5. 2022

Zaposlujemo po načelu raznolikosti in enakih možnosti.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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