Delam z
najboljšo ekipo.

Vodja enote v enoti Podpora zakladništvu in
borznemu posredovanju (m/ž)
Zaposlitev v mednarodni bančni skupini
UniCredit Banka Slovenija d.d. je članica skupine UniCredit, uspešne vseevropske komercialne banke z razvejano poslovno
mrežo, ki zajema 14 ključnih evropskih trgov in 18 drugih držav.
Z globalno prisotnostjo in lokalnimi izkušnjami pri uresničevanju njihovih ambicioznih načrtov podpiramo tako posameznike
kot podjetja.
V naši sredini želimo proaktivne, kreativne, visoko izobražene sodelavce. Tiste, ki verjamete v timsko delo in čutite
odgovornost za ustvarjanje dodane vrednosti za naše stranke in deležnike in uresničevanje vizije postati ena banka, ena
UniCredit.
V enoti Podpora zakladništvu in borznemu posredovanju, v okviru oddelka Bančna operativa in storitve, iščemo Vodjo
enote. Ste ambiciozni? Imate potencial za vodenje ljudi in bi želeli sodelovati pri razvoju uspešne ekipe? Če vam področje
privatnega bančništva in finančnih institucij na področju upravljanja premoženja, finančnih instrumentov in zakladniških
produktov ni tuje, ste pravi kandidat za to priložnost.
Vloga vodje bo predvsem razvoj področja podpore omenjenim področjem, vodenje in razvoj zaposlenih, nadzor nad dnevnim
delom področja, skrb za skladnost poslovanja in vpeljava regulatornih zadev, priprava predlogov in razvoj novih sistemov.
Od novega sodelavca pričakujemo:
 najmanj VII. stopnjo izobrazbe organizacijske, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj,
 poznavanje bančnega poslovanja ter osnov računovodstva, poznavanje finančnih inštrumentov in zakladniških produktov,
 zelo dobro ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 visoko razvite komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 sposobnosti prenašanja znanja,
 želja, sposobnost in vztrajnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 sposobnosti prenašanja znanja na zaposlene,
 proaktivnost in samostojnost pri delu,
 vodstvene sposobnosti z izraženo sposobnostjo odločanja in jasnega podajanja mnenj.
Ponujamo vam:
 delo v ugledni mednarodni finančni instituciji,
 zanimivo in dinamično delo, polno izzivov,
 možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 delo v družini prijaznem okolju (certifikat DPP).
Delovno mesto je v Ljubljani. Z izbranim kandidatom bomo sklenili mandatno pogodbo za obdobje enega (1) leta. Ob
preteku pogodbe se veljavnost lahko podaljša za novo mandatno obdobje (1-3 leta).
Ustrezate pogojem in v opisu dela vidite izziv? Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite izključno preko spletnega obrazca do 01.09. 2019.

UniCreditSI_Internal Use Only

