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Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju:
Agencija), vabi k sodelovanju novega sodelavca (m/ž) za delovno mesto:
Področni sekretar v sektorju za nadzor in regulativo.

Sektor za nadzor in regulativo opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom nad kakovostjo
revidiranja, nadzorom nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira, ter v ta
namen pregleduje in analizira poslovno dokumentacijo, poročila in zbira druge informacije o
poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju
subjektov nadzora in sodeluje pri pripravi ukrepov v zvezi z ugotovitvami nadzora. Dela in naloge
sektorja za nadzor in regulativo so spremljanje in nadzorovanje subjektov ali ti delujejo skladno
z zakoni, ki jih Agencija nadzira, dobro prakso in mednarodnimi pravili ter pri tem poroča o
ugotovitvah nadzora in predlaga ukrepe. V sektorju se opravljajo tudi regulatorne naloge na
področju revidiranja in obravnava prijav zoper nadzorovane subjekte.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. specializacija po visokošolski izobrazbi pravne ali ekonomske smeri (prejšnja) ali
visokošolska univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri (prejšnja) ali
magistrska izobrazba pravne ali ekonomske smeri,
2. pridobljen naziv pooblaščeni revizor ali preizkušeni revizor informacijskih sistemov ali
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin ali strojev in opreme,
3. najmanj 5 let delovne dobe oziroma delovnih izkušenj,
4. aktivno znanje uradnega jezika,
5. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
6. vozniški izpit B kategorije in
7. poznavanje dela z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljenim nazivom pooblaščeni revizor.

Opis delovnega mesta:
• opravljanje zahtevnejših nalog s področja dela Sektorja za nadzor in regulativo,
• vodenje oziroma opravljanje posamezne specializirane strokovne naloge,
• sestavljanje in priprava internih poročil o zaključkih v postopkih nadzora in predlogi za
nadaljnje ukrepanje,
• vodenje in opravljanje pregledov poslovanja subjektov nadzora na terenu,
• vodenje oziroma sodelovanje pri zahtevnejših projektnih nalogah,
• priprava potrebnih gradiv za seje strokovnega sveta Agencije ter vodenje dokumentacije
v zvezi s tem s področja dela nadzora nad subjekti,
• sestavljanje statističnih in drugih poročil, ki zadevajo delovno področje oddelka za
nadzor nad subjekti, in
• opravljanje drugih del po nalogu direktorja ali vodje sektorja.
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Nudimo:
• Zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas
• Kraj opravljanja dela: praviloma v poslovnih prostorih Agencije, po potrebi pa tudi izven
• Tarifni razred delovnega mesta: VII/2
• Plačni razred delovnega mesta: 45
Zainteresirane kandidate vljudno vabimo, da se nam predstavite s strukturiranim in
argumentiranim življenjepisom ter z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Prijava mora vsebovati izjavo iskalca zaposlitve, da izpolnjuje navedene pogoje, ter soglasje,
da lahko Agencija za namen tega natečajnega postopka pridobi zahtevane podatke iz uradnih
evidenc.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in navedb v
prijavi, oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja kandidatov (razgovori, testi).
Prijave zbiramo do vključno 10. januarja 2022 na e-naslovu: info@anr.si; s pripisom »za razpis
– področni sekretar« ali pisno na naslov: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva
cesta 18, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
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