
Vas veseli delo s podatkovnimi bazami, analiziranje in interpretiranje 

podatkov ter kreiranje poročil? 

Ste proaktivni in natančni ter pripravljeni na nov karierni izziv? 

 

Za nadomeščanje porodniške odsotnosti za določen čas zaposlimo novega sodelavca ali 

sodelavko na delovnem mestu: 

 

ANALITIK (m/ž) 

v Oddelku za upravljanje kreditnega portfelja, 

Sektor strateškega upravljanja tveganj 

na lokaciji: Maribor 

 

Kaj so posebnosti našega oddelka? 

Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj in sodelovanje z drugimi enotami 

znotraj področja upravljanja tveganj (upravljanje kapitala, razvoj modelov) 

ter z drugimi področji v banki. 

 

Glavne odgovornosti novega sodelavca ali sodelavke bodo: 

 oblikovanje koncepta in ugotavljanje dejavnikov, potrebnih za izdelavo ciljno usmerjenih analiz 

 razvijanje, uvajanje, testiranje in vzdrževanje analitičnih metod in modelov s področja upravljanja 

kreditnega portfelja in kreditnega tveganja 

 zbiranje, obdelava, analiziranje in interpretiranje podatkov s področja upravljanja kreditnega 

portfelja in kreditnega tveganja 

 oblikovanje znanja na podlagi izdelanih analiz, priprava podatkov in informacij za odločanje ter 

priprava predlogov ukrepov s področja upravljanja kreditnega portfelja in kreditnega tveganja 

 priprava mnenja na podlagi opravljenih analiz 

 kreiranje podatkovnih baz, upravljanje podatkov  

 priprava rednih in izrednih poročil in informacij za potrebe banke in zunanjih institucij 

 

Pogoj je, da imate: 

 vsaj 6/2. raven izobrazbe (želena 7. raven, matematične, fizikalne, računalniške ali ekonomske 

smeri) 

 



Pomembna znanja in lastnosti, ki jih pričakujemo od vas, so: 

 napredno obvladovanje dela z osebnim računalnikom in Microsoft Office orodji (Word, Excel, 

Powerpoint) 

 znanje angleškega jezika na višji ravni 

 analitične sposobnosti, samostojnost pri delu 

 proaktivnost, zanesljivost, natančnost, kreativnost, sposobnost dela v timu 

 želene izkušnje na področju dela z bazami podatkov in poizvedb (SQL) 

 

Prednost pri izbiri bodo predstavljale:  

 izkušnje na področju dela z orodji za obdelavo podatkov (SAS) 

 izkušnje na področju dela z Business Intelligence orodji (IBM Cognos) 

 obvladovanje vsaj enega programskega jezika (R) 

 

Se prepoznate v zgornjem opisu in bi vam omenjeno področje dela 

predstavljalo izziv? 

Ponujamo vam: 

 zaposlitev za določen čas, za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti 

 delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno 

podjetje 

 premični delovni čas z možnostjo izbire prihoda in odhoda skladno z internim pravilnikom 

 delo v urejenem delovnem okolju z mednarodnim pridihom 

 možnost vključitve v kolektivno nezgodno zavarovanje 

 možnost horizontalnega in vertikalnega napredovanja 

 možnost dodatnih izplačil na podlagi uspešnosti zaposlenih 

 možnost osebnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih 

izpopolnjevanjih 

 možnost sodelovanja na športnih in družabnih dogodkih v organizaciji banke 

 in še mnoge druge. 

 

Ponujamo vam priložnost, da se nam predstavite, nas prepričate ter se 

pridružite ekipi motiviranih sodelavcev in skupaj z nami prispevate 

k nadaljnjemu razvoju banke. 

 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno prek e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do 

vključno 4. 7. 2019. 

https://www.nkbm.si/prijava-na-delovno-mesto-analitik-odd-upr-kred-port-547

