
 

vabijo v svoj tim 

ANALITIKA/ANALITIČARKO  

NA PODROČJU UPRAVLJANJA 

 TVEGANJ IN SPREMLJAVE POSLOVANJA 

 

__________________________________________________________________________ 

V Triglav Skladih že skoraj tri desetletja sooblikujemo trende na področju upravljanja premoženja, kjer 
so naše glavno vodilo naše stranke, katerim želimo uresničiti dolgoročne naložbene cilje. Z izkušnjami 
in strokovnostjo jim želimo ponuditi optimalne rešitve za premišljene in donosne naložbe. Velik poudarek 
namenjamo pogledu naprej, digitalizaciji, trajnost pa želimo vpeljati v vsak košček našega delovanja.  
 
Si želite delati v timu, kjer izzivov nikoli ne zmanjka, poleg tega pa imate možnost osebnega in 
kariernega razvoja?  

__________________________________________________________________________ 

Iščemo nekoga, ki: 

✓ mu branje in razumevanje zakonodaje in aktualne literature ter pisanje poročil in internih aktov 
ne povzroča težav, 

✓ se ne ustraši finančnih izračunov, 
✓ je timski igralec, pripravljen na sodelovanje, 
✓ je samoiniciativen in ima željo po učenju, 
✓ dobro pozna delo v MS Office okolju ter aktivno uporablja (govorno in pisno) angleški jezik, 
✓ ne potrebuje nujno predhodnih izkušenj, je pa potrebna vsaj VI/2. stopnja izobrazbe 

ekonomske ali druge družboslovne ali naravoslovne smeri. 

 

Vaše odgovornosti bodo: 

✓ skrbništvo nad aktualnimi politikami in metodologijami sistema upravljanja tveganj, 
✓ spremljava limitov sistema upravljanja tveganj, 
✓ izračun mer tveganj in izpostavljenosti za družbo in premoženje v upravljanju  
✓ poročanje in spremljava tveganj (tržna, kreditna, operativna), 
✓ skrb za kakovost podatkov, 
✓ vrednotenje finančnih naložb. 

 

Kaj ponujamo? 

✓ zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, 
✓ fleksibilen delovni čas z možnostjo občasnega delo od doma, 
✓ dodatno stimulativno nagrajevanje, 
✓ konkurenčno plačilo, 
✓ prijetno delovno okolje, kjer nikoli ne zmanjka dobre kave ali čaja, občasno pa nam delo 

popestri masaža na delovnem mestu 😊  

✓ možnost konstantnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 
✓ zavezo trajnostnim smernicam in iniciativam. 

 



V kolikor zgoraj opisano pritegne vašo pozornost in si hkrati zaželite nove karierne priložnosti, nam 
pošljite vašo prijavo z priloženim življenjepisom do vključno 6. 2. 2023 na elektronski naslov 
kadri@triglavskladi.si.  
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