
 
 

 

Zaposlujemo v 
Službi za upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti 

 
 

Zavarovalna skupina Sava je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 
zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike matične družbe Sava Re so 40-letna tradicija, 
mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve 
več kot 350 partnerjem po vsem svetu. Sava Re ima v lasti več zavarovalnih in nezavarovalnih družb ter 
je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope.  
 
Ponujamo vam delo v dinamičnem, ustvarjalnem in prijaznem delovnem okolju z mednarodno 
komponento, z možnostjo dela od doma in možnostjo strokovnega usposabljanja in izobraževanja. 
 
K sodelovanju vabimo novega sodelavca na delovno mesto Strokovni sodelavec za upravljanje 
tveganj v Službi za upravljanje tveganj, sredstev in obveznosti (m/ž).  
 
Če že imate delovne izkušnje na področju upravljanja tveganj, aktuarstva ali sorodnih delovnih 
področjih ali si želite novih izzivov, vas vabimo na delovno mesto Strokovni sodelavec za 
upravljanje tveganj (m/ž).   
 
Področje dela vključuje predvsem: 

• sodelovanje v procesih identificiranja, merjenja in spremljanja tveganj,  

• vodenje registra tveganj in neželenih dogodkov,  

• pripravljanje analiz in poročil na področju upravljanja tveganj in Solventnosti 2, 

• sodelovanje pri uvajanju upravljanja tveganj v odvisnih družbah, 

• sodelovanje pri razvoju področja upravljanja tveganj, 

• opravljanje sorodnih del in nalog, ki so povezane z deli in nalogami po tem opisu.  

Kandidat mora imeti vsaj 1 do 3 let delovnih izkušenj in pridobljeno višjo/visokošolsko strokovno oz. 
univerzitetno izobrazbo naravoslovno-matematične ali ekonomske smeri oziroma VI/1,2 ali VII stopnjo 
izobrazbe. 

Od kandidata pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika, dobro poznavanje MS Office orodij. 
Zaželena so dodatna znanja in izkušnje s področja zavarovalništva oziroma upravljanja tveganj.  

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 18 mesecev s polnim 
delovnim časom ter poskusno dobo 6-ih mesecev. Kot oblika sodelovanja je možno tudi študentsko 
delo preko napotnice, zato k sodelovanju vabimo tudi študente magistrskega študija ali absolvente.  
 
Če ste ciljno in razvojno usmerjeni, natančni pri svojem delu in imate sposobnost dobrega 
komuniciranja in sodelovanja, se dobro odzivate na spremembe in vas pritegnejo nove priložnosti za 
razvoj, vas vabimo, da se nam predstavite z življenjepisom in opisom dosedanjih poklicnih uspehov in 
z nami delite svoje izkušnje in znanja.  
 
Vaše prijave pričakujemo do dne 28.09.2022 po elektronski pošti na: kariera@sava-re.si, s pripisom 
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVLJANJE TVEGANJ.  
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