
 
 

 
 
 

    COFACE, podružnica v Sloveniji – TRDINOVA ULICA 4 – 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA   
      T. +386 (0)1 200 58 01 – info-si@coface.com – www.coface.si –  

Ident. št. za DDV: SI82180547 – Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani,  
Srg. številka: 2022/63006 - Matična številka: 9213635 – Unicredit banka  

Slovenija d.d. – IBAN: SI56 2900 0005 3595 073 – BIC: BACXSI22 
     Podružnica COMPAGNIE FRANCAISE D‘ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEURPlace Costes et 

Bellonte – CS 20003 - 92270 Bois-Colombes – R.C.S. Nanterre 552 069 791 

 

 
 
 
Zaposlenim nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za stalno strokovno 
izpopolnjevanje in osebni razvoj. Zagotavljamo zdravo delovno okolje. K sodelovanju vabimo  
 
 

ANALITIKA POSLOVNIH INFORMACIJ, (m/ž)  
 
 
Delo bo obsegalo: 

- Analiziranje poslovnih informacij za potrebe prevzemanja tveganj v zavarovanje. 

 

Temeljne naloge delovnega mesta: 

- pravočasno in učinkovito analiziranje poslovnih informacij in izdelava poročil z zaključki ter  
natančnimi priporočili oddelku prevzemanja tveganj v  zavarovanje, 

- izdelava in potrjevanje kreditnih limitov v skladu s pooblastili, 
- vnos podatkov v ustrezne baze podatkov ter arhiviranje poslovne dokumentacije, 
- vzpostavljanje stikov s podjetji za pridobitev finančnih in poslovnih informacij, 
- povezovanje z lokalnimi ponudniki informacij (pregled, poizvedbe itd.), 
- komunikacija s sodelavci prevzemanja tveganj v zavarovanje glede skladnosti kreditnih ocen in 

odločanje o nujnosti korektivnih ukrepov, 
- zagotavljanje skladnosti z notranjimi postopki Podružnice in Skupine. 

 
Od kandidatov/kandidatk se zahtevamo: 

- (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / 
- (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne 

smeri in vsaj dve (2) leti ustreznih delovnih izkušenj 

ali  
- (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) / 
- (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ) ekonomske, poslovne ali druge 

ustrezne smeri in vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. 

 

Dodatne kvalifikacije: 

- Zelo dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij ter znanje angleškega jezika. 

 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas osemnajstih (18) mesecev, zaradi nadomeščanja odsotnega 
delavca, s polnim delovnim časom in tri (3) mesečnim poskusnim delom.  
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Vse zainteresirane kandidatke/kandidate vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z 
življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem 
postopku pošljejo najkasneje do 31.3. 2023 na naslov valerija.oblak@coface.com 
 
 
 
Kandidatke/kandidate obveščamo, da bo Coface, podružnica v Sloveniji osebne podatke, ki jih bo v skladu s 
prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega 
razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami ZDR po zaključenem razpisu uničila oz. na 
zahtevo kandidata vrnila. 
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