
 
Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

 

 

   Direkcija 
Miklošičeva cesta 24 
1000 Ljubljana 
 
 

Tel.: 01 30 77 296 
Faks: 01 23 12 182 
E-pošta: di@zzzs.si 
www.zzzs.si 

O Zavodu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je bil ustanovljen 1. marca 
1992 na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. ZZZS je nosilec in 
izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ima status javnega zavoda s 
sedežem v Ljubljani.  
 
Osnovna funkcija ZZZS je zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih sredstev za 
kakovostno uresničevanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravice iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem 
prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil 
("boleznine", potne stroške...).  
 
 
Morda razmišljate, da bi zamenjali področje dela? Ne pomišljajte, temveč sprejmite izziv in se nam 
javite! Podprli bomo vašo pripravljenost. Nudili vam bomo izobraževanje in strokovno usposabljanje 
na novem delovnem mestu. Ponujamo vam možnost, da s svojim osebnim pristopom na kreativen, 
učinkovit in prijazen način prispevate k razvoju Zavoda na naslednjem delovnem mestu 
 
 

VIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž 
 

v organizacijski enoti Direkcija, Sektor za notranje revidiranje    
 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:  
 
- raven izobrazbe:  

                                 17001 – specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
                                 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
                                 17003 – magistrska izobrazba 
 

- poklic/smer izobrazbe po ŠPSI:  
                                          univerzitetni diplomirani ekonomist 
                                          ali druga ustrezna smer 
- 48 mesecev delovnih izkušenj 
- 2. stopnja računalniških znanj 
- Licenca državni notranji revizor  
 
Glavna področja dela:  
 
• Izvajanje najzahtevnejših nalog na področju notranje revizije 

• Izdelovanje načrtov, vodenje in izvajanje zahtevnejših notranjih revizij in svetovalnih poslov s 
predlogi racionalizacij in izboljšav poslovnih procesov  

• Določanje ciljev in obsega notranjih revizij in svetovalnih poslov  

• Sistematično in metodično ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti kontrolnih postopkov, 
upravljanja organizacije in upravljanja tveganj  

 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, in sicer za polni čas 40 ur na teden, s tri (3) 
mesečnim poskusnim delom.  
 



Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas po telefonu ali elektronski pošti, z veseljem vam 
bomo odgovorili na vprašanja.  
Kontaktna oseba: Darja Lazić 
Telefon: 01/30 77 281 
 
Vaše pisne prijave s predstavitvijo dosedanjih izkušenj pričakujemo do 23. 4. 2022 na naslov: ZZZS, 
Sektor za razvoj kadrov in organizacije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana s pripisom »prijava na 
kadrovski razpis – NE ODPIRAJ« oz. na elektronski naslov: zaposlitev@zzzs.si   
Zadevo naslovite: Prijava na DM Višji področni svetovalec III, DIR SNR  
 
Kandidate prosimo, da v vlogi navedete elektronski naslov, na katerega se pošiljajo obvestila v zvezi z 
izbirnim postopkom.  
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