K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke
z matematično, fizikalno, ekonomsko ali računalniško izobrazbo
z odličnim znanjem angleščine
za delo na področju razvoja metod in modelov
s področja upravljanja tveganj

Zaposlimo kandidata ali kandidatko na delovnem mestu:
RAZVOJNIK MODELOV II (M/Ž)
v Oddelku za razvoj metod in modelov, Sektor strateškega upravljanja tveganj

Vsebina dela / delovno področje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razvoj zahtevnejših metod s področja upravljanja tveganj,
razvoj zahtevnejših modelov s področja upravljanja tveganj,
kodiranje razvitih modelov,
strokovna podpora pri uvedbi aplikativnih rešitev razvitih metod ali modelov v
informacijski sistem,
izobraževanje delavcev banke ob uvedbi novih metod ali modelov,
analiza kvalitete internih modelov ter kupljenih modelov,
validacija modelov,
sodelovanje pri izvajanju stresnih testov,
izvajanje zahtevnejših izračunov in analiz na zahtevo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
•
•
•
•
•
•
•

VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja), želena
matematična, fizikalna, računalniška ali ekonomska smer
4 leta delovnih izkušenj
napredno poznavanje matematike, statistike, modeliranja;
napredno obvladovanje dela z osebnim računalnikom;
obvladovanje vsaj enega programskega orodja za modeliranje;
obvladovanje vsaj enega programskega jezika;
znanje angleškega jezika na višji ravni.

Zahtevane sposobnosti, značilnosti in lastnosti:
•
•
•
•
•
•
•

analitične sposobnosti
samostojnost pri delu
proaktivnost
zanesljivost
natančnost
kreativnost
sposobnost dela v timu.

Odgovornosti:
•
•

za pravočasno izvedbo nalog in poslovanje v skladu z navodili, predpisi in pooblastili
za doseganje zastavljenih ciljev.

Ostali pogoji:
•
•
•

predhodna ocena ustreznosti osebnostnih lastnosti in sposobnosti,
izbrani kandidat bo predložil potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku
želen vozniški izpit B-kategorije.

Kaj ponujamo?
•
•

•
•

zaposlitev za določen čas enega leta, z možnostjo nadaljnje
zaposlitve za nedoločen čas
odlična priložnost za delo v ambicioznem, kreativnem,
motiviranem in urejenem delovnem okolju ter možnost
sodelovanja pri nadaljnjem razvoju banke
stimulativno plačilo
možnost izpopolnjevanja in osebne rasti.

Vabimo vas, da vašo prijavo oddate izključno preko e-obrazca za prijavo na spletni strani
Nove Kreditne banke Maribor (https://www.nkbm.si/kariera), do vključno 11. 10. 2017.

