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PREPOZNAMO TISTO, KAR VAM JE ZARES POMEMBNO 

 
Delati v Gorenjski banki pomeni delati v enem večjih in pomembnejših poslovnih subjektov na 
Gorenjskem. Zaposleni smo predani ambicijam banke in dobro poznamo vsak svojo 
odgovornost za njihovo uresničevanje. Zavezani smo visokim strokovnim  in etičnim merilom. 
Svoje delo opravljamo z vso resnostjo in zavzetostjo, v medsebojnem spoštovanju in 
sodelovanju.   
 
Znamo in zmoremo prepoznati tisto, kar je ljudem zares pomembno. Ne maramo besedičenja, 
praznih obljub, gradov v oblakih in zunanjega blišča – osredotočamo se na praktične rešitve, 
ki zaposlenim in komitentom v resnici nekaj pomenijo. Če iščete nove razvojne priložnosti vas 
vabimo, da se nam oglasite. V svoji sredini si želimo tiste, ki verjamete v timsko delo in razvoj 
ter čutite odgovornost za ustvarjanje uspešne bančne prihodnosti.  
 

Iščemo Sistemskega inženirja (m/ž). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše glavne odgovornosti na delovnem mestu SISTEMSKI INŽENIR bodo: 

• sistemska administracija informacijsko komunikacijskih sistemov (požarne pregrade, 
stikala, usmerjevalniki, namenske naprave), 

• nadzor sistemski administnad informacijsko komunikacijskim sistemom, 

• sodelovanje pri uvajanju novih tehnoloških rešitev informacijsko komunikacijskih 
sistemov, 

• izdelovanje enostavnejše projektne dokumentacije in vodenje potrebnih evidenc in 
poročil. 

 
Kaj iščemo pri kandidatih? 

• VII.  stopnja izobrazbe, informacijske, tehnične ali organizacijske smeri, 

• zaželene izkušnje na področju zagotavljanja informacijske varnosti,  

• napredna računalniška znanja za delo v okolju MS Office,  

• sposobnost delovati samostojno in v timu,  

• sposobnost reševanja kompleksnih in zapletenih nalog,  

• sposobnost strukturiranega in analitičnega delovanja ter razmišljanja, 

• aktivno znanje angleškega jezika. 
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Bi želeli delati v okolju, ki vam ponuja razvoj in medsebojno sodelovanje? 
 
Prizadevamo si za nenehen razvoj znanja in kompetenc znotraj banke. Nenehno skrbimo za 
dobro počutje sodelavcev na delovnem mestu z odprto in transparentno komunikacijo ter 
organizacijo raznovrstnih dogodkov, s katerimi krepimo medsebojno sodelovanje. 
 

Ponujamo vam: 

• delo v urejenem delovnem okolju, 

• delovno razmerje za nedoločen čas s 5 mesečnim poskusnim delom, 

• strokoven in pozitivno naravnan kolektiv, 

• možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja, 

• možnost pridobivanja bančnih izkušenj, 

• ustvarjalno organizacijsko kulturo in timsko vzdušje, 

• sodelovanje v ekipi zagnanih in dinamičnih sodelavcev, 

• možnost vključitve v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, financiranega s 

strani banke. 

Prijava: 
Če ste se prepoznali v opisu in si želite delati v visoko profesionalnem okolju, vas vabimo, da 
se prijavite preko e-pošte: zaposlitev@gbkr.si. Ob prijavi priložite življenjepis v slovenskem in 
angleškem jeziku. Prijavo lahko oddate do vključno 15. 8. 2021. Delovno mesto se nahaja v 
Kranju, na sedežu banke.  
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