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Si želite sodelovati pri oblikovanju in razvoju digitalnih poslovnih rešitev, ki naročniku
omogočijo učinkovito upravljanje financ? Vas zanima področje poslovnih financ,
planiranja in analitike?
Če ste odgovorili z »ja« ali »hudo«, potem vas želimo spoznati.
Vaše najpomembnejše naloge bodo:
• samostojno in celovito zajemanje poslovnih navad, potreb in zahtev stranke,
• razumevanje vsebine poslovnih procesov za izdelavo digitalne rešitve, prilagojene
ključnim potrebam naročnika,
• vodenje sestankov s stranko in/ali poslovnimi partnerji za namen prevzema,
razumevanja ali pojasnitve poslovnih procesov, navad, zahtev stranke,
• proaktivno sodelovanje pri oblikovanju rešitev skupaj z naročnikom in tehničnimi
sodelavci/razvijalci,
• učinkovito komuniciranje o tematiki z vsemi deležniki na projektu, tako v slovenskem
kakor tudi v angleškem jeziku,
• oblikovanje, zasnova in zapis IT arhitekture predlagane poslovne digitalne rešitve,
• komuniciranje teh rešitev poslovnim vodjem naročnika, kot tudi izvedbenim vodjem
razvojnih ekip, ki sodelujejo pri projektu (notranjim in zunanjim),
• povezovanje in skrb za ustrezno in redno komuniciranje ter sodelovanje med
poslovnimi uporabniki in izvajalsko ekipo,
• upravljanje pričakovanj in zadovoljstva strank.
Kaj si želimo, da v ekipo prinesete s prvim dnem?
•

Izkušnje in močno motivacijo za oblikovanje in delo z digitalnimi rešitvami za poslovno
in finančno planiranje ter analitiko (FP&A).

Izkušnje, znanje & veščine, ki jih ob tem tudi iščemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izkušnje in poznavanje digitalnih rešitev za poslovno analitiko in vizualizacijo
podatkov,
izkušnje s finančnim in poslovnim planiranjem,
odlično poznavanje ključnih poslovnih procesov (prodaja, nabava, marketing,
finance),
poznavanje in izkušnje s finančnim in/ali operativnim kontrolingom,
izkušnje z vpeljavo poslovnih IT rešitev, pripravo logične zasnove takšne rešitve in/ali
zajem poslovnih zahtev naročnikov,
sposobnost analitičnega razmišljanja, reševanja problemov,
znanje SQL,
dobro znanje angleščine,
tehnično »žilico« in pripravljenost za dodatno tehnično izobraževanje.

Kaj nam je pomembno:
•
•
•
•
•
•
•

Timsko delo in sodelovanje.
Deljenje znanja med sodelavci.
Veselje do reševanja poslovnih zahtev strank.
Fleksibilnost in odprtost do sprememb.
Razumevanje pomembnosti dogovorjenih rokov in sprejemanje odgovornosti.
Pripravljenost učenja in dela z novimi tehnologijami.
Odlične komunikacijske veščine.

Naše vrednote
Dobri medsebojni odnosi, strast do dela, proaktivnost, učenje in razvijanje veščin ter visoka
stopnja odgovornosti.
Pogoji za zaposlitev
Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Kaj dobite:
•
•
•
•
•
•

Zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.
Fleksibilno hibridno delo.
Odličen onboarding in delo z mentorjem.
Družini in zasebnemu življenju prijazno delovno okolje.
Možnost koriščenja obmorskega ResultResorta.
Različne ugodnosti, kot na primer coaching, aktivni odmori, masaže, jadranje, plesne
vaje, sveže sadje…
V ekipo bomo sprejeli osebo, ki jo motivirajo zelo raznoliki poslovni izzivi
naročnikov in njihove poslovne procese vidi kot pravo priložnost za pripravo IT
arhitekture, po kateri za naročnika zgradimo optimalno rešitev.

CV in/ali motivacijsko pismo, prosimo, pošljite na kariera@result.si.

