
 
 
 

1 

Razpis za študentsko delo z možnostjo kasnejše zaposlitve v zavarovalnici Vita 
- področje financ 

 
O zavarovalnici: 
Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji, ki nudi svoja zavarovanja 
ekskluzivno preko NLB, d.d. Ustanovljena je bila leta 2003 in od takrat deluje predvsem na trgu življenjskih 
zavarovanj, prisotna pa je tudi v zavarovalni vrsti nezgodnih zavarovanj ter v zavarovalni vrsti zdravstvenih 
zavarovanj. Ustanovili sta jo belgijska KBC Insurance NV in NLB, d.d., leta 2020 pa je prešla v 100% last 
Pozavarovalnice Sava, d.d., s tem pa postala del razvejane, stabilne in prodorne zavarovalne skupine. Poslanstvo 
Vite se odraža s sloganom: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« Z razvejano 
poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov, ki poznajo potrebe in zahteve svojih strank, zagotavlja Vita 
visoko profesionalno storitev z osebnim pristopom v vseh fazah poslovnega razmerja in celotnem času trajanja 
zavarovanja. Vita pa ne skrbi le za svoje stranke, ampak v najmanj enaki meri tudi za svoje zaposlene, saj se 
zaveda, da so zaposleni njene prve stranke. Eden od strateških ciljev Vite na tem področju je, da postane sinonim 
za odlično delovno okolje.  
 
Zakaj je to prava priložnost zate? 
Te zanima področje financ? Potem je študentsko delo na področju financ v zavarovalnici Vita odlična priložnost 
zate! Seznanil/a se boš s poslovnimi procesi v zavarovalnici na področju upravljanja finančnih sredstev in 
kapitala zavarovalnice, spremljanja in vodenja naložbene politike, načrtovanja, spremljanja in uravnavanja 
likvidnosti zavarovalnice, zagotavljanja potrebnih sredstev in še veliko drugega. V praksi boš spoznal/a delo v 
Sektorju financ in si tako pridobil/a neprecenljiva znanja in izkušnje, hkrati pa si boš odprl/a vrata na poti 
poklicne kariere.  
 
Opravljal/-a boš naloge, kot so:  

• pomoč pri pripravi podatkov za regulatorno poročanje, 
• pomoč pri procesu upravljanja sredstev zavarovalnice, 
• upravljanje s kratkoročno likvidnostjo zavarovalnice, 
• upravljanje z bazami podatkov. 

Poleg pridobivanja dragocenih znanj in izkušenj nudimo še: 
• stimulativno plačilo, 
• pričetek dela takoj oz. po dogovoru, 
• delo v centru Ljubljane, 
• delo v mladem in dinamičnem kolektivu, 
• prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje, 
• fleksibilnost delovnega urnika, 
• možnost opravljanja obvezne prakse, 
• možnost nadaljnjega sodelovanja v obliki redne zaposlitve. 

 
Od tebe pa pričakujemo: 

• status študenta podiplomskega študija finančne smeri ali drugega primerljivega finančnega področja, 
• dovolj časa, ki ga lahko nameniš študentskemu delu, 
• odlično poznavanje standardnih in specializiranih orodij za PC (poudarek na programu Excel),  
• sposobnost timskega dela, 
• pozitivno naravnanost in željo po učenju, 
• natančnost, 
• razvito analitično in logično razmišljanje. 

 
Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje študentskega dela z 
življenjepisom in dokazili pošlješ do 20.4.2022 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si. 


