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Maribor, 28/07/2020 

Zadeva: Prijava na delovno mesto SAMOSTOJNI INŠPEKTOR 

Spoštovani , 

s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s področja upravljanja tveganj v bankah se zelo motiviran prijavljam na razpisano

delovno mesto SAMOSTOJNI INŠPEKTOR oz. SVETOVALEC INŠPEKTOR.

Že dobrih 9 let delam na področju kreditnih tveganj, in sicer v mednarodnih bančnih skupinah. V delovni proces bi se lahko, v to sem

prepričan, dobro vključil. S pogajanji, predstavljanjem in zastopanjem svojih stališč imam veliko izkušenj, komuniciranje v angleškem

jeziku je zelo pomemben del mojega dosedanjega dela. Ob svojem službovanju na področju tveganj v dveh, sicer precej različnih

slovenskih bankah v tujem lastništvu, sem dodobra spoznal notranji »ustroj« bank in njihove mehanizme. Področje, na katerem delam, mi

omogoča dober vpogled v bančno dogajanje in na razmere v gospodarstvu. V teh letih sem se temeljito seznanil z izzivi, s katerimi se

soočajo banke, in bi z druge strani lahko koristno prispeval k delu vaše banke, še zlasti na področju kreditnih tveganj.

Moje delo upravljavca tveganj zahteva poleg visoke strokovne usposobljenosti in izkušenosti tudi poštenost, odgovornost in odločnost. Pri

delu sem vesten, samostojen in samoiniciativen. Delo v bančništvu mi ustreza in me veseli, zlasti še področje tveganj in analiz. Glede na

široko paleto vsebin, metodologij in izzivov, s katerimi sem se doslej srečal ter ob poglobljenem poznavanju bančnih praks in široke palete

gospodarskih subjektov sem prepričan, da bi odlično delal tudi kot inšpektor. Delo inšpektorja bi bilo zame pomemben strokovni izziv, ki se

ga zelo veselim.

Zahvaljujem se vam za obravnavo moje prijave in vas lepo pozdravljam. 

Janez Novak

Mariborska 3, 2000 Maribor (Slovenija) 

janez.novak@mail.si 
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                 <p>s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s področja upravljanja tveganj v bankah se zelo motiviran prijavljam na razpisano delovno mesto SAMOSTOJNI INŠPEKTOR oz. SVETOVALEC INŠPEKTOR.</p>
<p><br></p>
<p>Že dobrih 9 let delam na področju kreditnih tveganj, in sicer v mednarodnih bančnih skupinah. V delovni proces bi se lahko, v to sem prepričan, dobro vključil. S pogajanji, predstavljanjem in zastopanjem svojih stališč imam veliko izkušenj, komuniciranje v angleškem jeziku je zelo pomemben del mojega dosedanjega dela. Ob svojem službovanju na področju tveganj v dveh, sicer precej različnih slovenskih bankah v tujem lastništvu, sem dodobra spoznal notranji »ustroj« bank in njihove mehanizme. Področje, na katerem delam, mi omogoča dober vpogled v bančno dogajanje in na razmere v gospodarstvu. V teh letih sem se temeljito seznanil z izzivi, s katerimi se soočajo banke, in bi z druge strani lahko koristno prispeval k delu vaše banke, še zlasti na področju kreditnih tveganj.</p>
<p><br></p>
<p>Moje delo upravljavca tveganj zahteva poleg visoke strokovne usposobljenosti in izkušenosti tudi poštenost, odgovornost in odločnost. Pri delu sem vesten, samostojen in samoiniciativen. Delo v bančništvu mi ustreza in me veseli, zlasti še področje tveganj in analiz. Glede na široko paleto vsebin, metodologij in izzivov, s katerimi sem se doslej srečal ter ob poglobljenem poznavanju bančnih praks in široke palete gospodarskih subjektov sem prepričan, da bi odlično delal tudi kot inšpektor. Delo inšpektorja bi bilo zame pomemben strokovni izziv, ki se ga zelo veselim.</p>
            
             
                 Zahvaljujem se vam za obravnavo moje prijave in vas lepo pozdravljam.
            
        
    


