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BORZNI POSREDNIK (M/Ž)
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki v skladu z zakonodajo in predpisi, izpolnjuje
naslednje pogoje:

je državljan Republike Slovenije,
ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
ima licenco ATVP za borznega posrednika (A, B, C),
pozna delo v programu Shark,
pozna delo na trgovalni postaji Ljubljanske borze (CEE trader),
je prilagodljiv, natančen, hiter in pripravljen pridobivati nova znanja,
ima dobra računalniška znanja.

Osnovne delovne naloge razpisanega delovnega mesta so:

izvajanje nalog borznega posredovanja in trgovanja,
trženje produktov in storitev družbe,
komuniciranje in delo s strankami,
skrb za bazo finančnih instrumentov,
opravljanje notranjih kontrol,
opravljanje drugih nalog po navodilu vodje.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih
mestih in z znanjem, potrebnim za delovno mesto. To so tisti kandidati, ki imajo izkušnje z
opravljanjem delovnih nalog, ki so navedene v tem razpisu. Strokovna usposobljenost
kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije.
Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje
razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas 12 mesecev, z možnostjo
podaljšanja, ter s poskusno dobo 3 mesecev.
Prijava kandidata mora vsebovati:

potrdilo o opravljeni izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, (npr. potrdilo o
dokončani stopnji izobrazbe, fotokopija diplome..),
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, da kandidat v njem poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, skupaj z dokazili s katerimi
razpolaga.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: GBD Gorenjska borznoposredniška
družba d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, z označbo »zaposlitev BORZNI POSREDNIK« ali na
elektronski naslov info@gbd.si.
Upoštevale se bodo samo pravočasne, pravilno opremljene in popolne prijave kandidatov.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
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