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Iščemo NOTRANJI REVIZOR (m/ž) v Sektorju notranje revizije 
 
Zaposleni v Gorenjski banki zavzeto in s strastjo gradimo sodobno, inovativno, k strankam in 
zaposlenim usmerjeno banko. Ustvarjamo navdušenje in navdihujemo druge, da delujemo po svojih 
najboljših močeh. Iščeš nove razvojne priložnosti, te zanima delo v bančništvu in si želiš soustvarjati 
nekaj izjemnega? Pridruži se nam.  
 
 
Vaše glavne odgovornosti na delovnem mestu bodo: 
 

• zagotavljanje gospodarnega, tekočega in zakonitega poslovanja na področju dela, 

• opravljanje revizij, dajanje zagotovil na podlagi ocene tveganja področja, ki je predmet 

revidiranja in priprava predlogov izboljšav, 

• izdelava potrebnih evidenc, poročil in analiz, 

• ocenjevanje tveganj ter spodbujanje izboljšav za zmanjšanje tveganj banke, 

• sodelovanje pri programu zagotavljanja in izboljšanja kakovosti delovanja notranje revizije, 

• poznavanje bančne regulative, 

• nepristranskost in neodvisnost, 

• sodelovanje pri oblikovanju letnega plana revizij in ocene tveganj ter ocene skladnosti 

delovanja SNR-ja, 

• spremljanje zakonskih in drugih predpisov ter sodelovanje pri oblikovanju politik, pravil in 

navodil za poslovanje z vidika zagotavljanja opredelitev kontrolnih mehanizmov, 

• sodelovanje pri programu zagotavljanja in izboljševanja kakovosti delovanja notranje revizije, 

• druga dela in naloge skladno z zahtevami in navodili nadrejenega oz. delodajalca. 

Kaj iščemo pri kandidatih? 
 

• VII. stopnja izobrazbe ekonomske, matematične smeri, 

• najmanj 6 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,  

• aktivno znanje angleškega jezika, 

• natančnost in analitičnost 

• sposobnost delovati samostojno in v timu,  

• Odgovornost: samostojno odgovarja za izvedbo zaupnih nalog/funkcij, 

• zaželen je opravljen izpit za notranjega revizorja (ni pogoj), 

• druga ustrezna specializacija, 

• poznavanje mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, 

• visoka stopnja osebne in profesionalne integritete, 

• znanja s področja bančništva, 

• sposobnost strukturiranega in analitičnega delovanja ter razmišljanja,  

• učinkovito delovanje pod časovnim pritiskom,  

• usmerjenost k doseganju ciljev,  

• visoka stopnja osebne in profesionalne integritete. 

 
   Ponujamo vam: 

• delo v urejenem delovnem okolju, 

• delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim delom 5 mesecev, 

• strokoven in pozitivno naravnan kolektiv, 

• možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja, 
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• možnost pridobivanja bančnih izkušenj, 

• ustvarjalno organizacijsko kulturo in timsko vzdušje, 

• sodelovanje v ekipi zagnanih in dinamičnih sodelavcev, 

• možnost vključitve v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, financiranega s strani 

banke.  

 
V kolikor si prepoznal svojo odličnost in našo inovativnost, vabljen k oddaji ponudbe na elektronski 

naslov zaposlitev@gbkr.si do vključno 13.01.2023 in nam daj priložnost, da se spoznamo. Ob prijavi 
priložite življenjepis ter v polju zadeva pripišite: Notranji revizor. 
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