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IZVRŠNI DIREKTOR GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE D.D. (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 VII. raven izobrazbe, dopušča se nižja raven z 3 leti več delovnih izkušenj za vsako
stopnjo, ki je nižja od VII.,
ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
aktivno obvlada en svetovni jezik, zaželjena angleščina oziroma nemščina,
je ustrezno strokovno usposobljen ter ima lastnosti, veščine in izkušnje, potrebne za vodenje
poslov borznoposredniške družbe,
ima ugled in lastnosti za vodenje poslov borznoposredniške družbe ter njegovo ravnanje ne vzbuja
dvoma o zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega vodenja poslov v skladu s pravili o
upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter prepričevanja
nasprotja interesov,
ne krši 36. člena Zban-2 glede nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij,
je usposobljen za delo z računalnikom (Word, Excel),
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in
dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma banka oziroma 6 let iz vodenja gospodarske
družbe,
predloži dolgoročno strategijo razvoja GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. ob
upoštevanju sklepa skupščine družbe o prenehanju dejavnosti.
Ustrezno znanje, veščine in izkušnje kandidata predstavljajo zlasti teoretične in praktične izkušnje v
zvezi s:
finančnimi trgi,
regulativnim okvirom in zahtevami s področja finančnih institucij,
strateškim načrtovanjem ter razumevanjem in uresničevanjem poslovne strategije ali poslovnega
načrta finančne institucije,
upravljanjem tveganj (identifikacijo, ocenjevanjem, spremljanjem, kontroliranjem in
zmanjševanjem glavnih oblik tveganj finančne institucije, vključno z odgovornostmi člana),
ocenjevanjem učinkovitosti ureditev finančne institucije in vzpostavljanjem učinkovitega
upravljanja, nadzora in kontrol ter
tolmačenjem finančnih podatkov finančne institucije, identifikacijo ključnih vprašanj na podlagi
teh informacij ter ustreznimi kontrolami in ukrepi.
Šteje se, da oseba, ki se prijavlja na razpis, nima ugleda in lastnosti za vodenje poslov
borznoposredniške družbe, če je bila:
ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana ali
zoper katero je vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.

Kandidati k prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. Življenjepis in opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega mora biti posebej razvidno
izpolnjevanje pogoja vodstvenih in delovnih izkušenj;
2. Izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja;
3. Izjavo, da ni bil kot direktor podjetja ali poslovodnega organa oziroma član poslovodnega organa
podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine
upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti
sodbe.
4. Strategijo razvoja GBD BPD d.d. na največ 3 straneh (kandidat si lahko za osnovo pomaga z
Letnimi poročili družbe na spletni strani www.gbd.si in drugimi javno dostopnimi informacijami
na spletni strani);
Mandat izvršnega direktorja bo trajal največ 4 mesece oziroma do začetka likvidacije družbe, če ta
nastopi prej. Mandat nastopi pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih
papirjev za opravljanje funkcije izvršnega direktorja družbe in z razveznim pogojem, da mandat ne
nastopi, v kolikor v 15 dneh po sprejemu sklepa upravnega odbora o imenovanju, kandidat ne vloži
zahteve za izdajo dovoljenja ATVP in v kolikor ATVP ne izda dovoljenja. Delovno razmerje bo sklenjeno
za polni delovni čas od nastopa mandata do prenehanja le-tega.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo na elektronski
naslov ani.klemencic@gbd.si, v 7 dneh po objavi razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Upravni odbor GBD BPD d.d.

