Subsidiary and Business
Steering Manager (m/ž)
(Upravljavec hčerinskih družb & poslovanja) - Upravljanje
deležev v jugovzhodni Evropi (SEE))
V okviru dodatnih nalog v zvezi s projektom na področju upravljanja družb v tujini za
okrepitev svoje ekipe iščemo - (zaenkrat) za določen čas 2 let in z možnostjo sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas - ambiciozno/ambicioznega in angažirano/
angažiranega sodelavko/sodelavca za prevzem mednarodnega in zanimivega področja
nalog (delovno razmerje 100%).
Vaša področja nalog bodo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upravljanje in aktivno sodelovanje pri strateškem nadaljnjem razvoju definiranega kroga hčerinskih družb v tujini.
Operativen dnevni posel upravljanja deležev za definirano področje upravljanja.
Srednjeročno opravljanje funkcij v odborih.
Redna priprava podatkov in informacij o deležih v jugovzhodni Evropi (SEE).
Zagotavljanje kakovostnih standardov pri poročanju in proaktiven nadaljnji razvoj učinkovitih elementov upravljanja in poročil.
Tesno sodelovanje in usklajevanje s strokovnimi področji, zlasti z računovodstvom / kontrolingom in s področjem obvladovanja strateških tveganj.
Koordinacija in aktivno sodelovanje pri projektih skupine, ki presegajo meje posameznih področij.
Aktivno upravljanje in pobude za izmenjavo najboljših praks in znanja.
Redna prisotnost v družbah, za katere skrbite in jih nadzorujete.

Strokovne zahteve:
•
•
•
•
•
•

Zaključen študij komercialnih ved ali zaključena primerljiva izobrazba.
Prve delovne izkušnje na področju upravljanja deležev ali na podobnih področjih.
Zaželena osnovna znanja in poklicne izkušnje na področju mednarodnega bančništva – z osredotočenjem na računovodstvo in
obvladovanje tveganj.
Dobro poznavanje trga jugovzhodne Evrope in lokalnih okvirov ekonomskih pogojev.
Velika pripravljenost za potovanja.
Tekoče pisno in ustno znanje nemščine, angleščine in enega izmed lokalnih jezikov področja jugovzhodne Evrope (SEE).

Osebnostne zahteve:
•
•
•
•

Ambiciozna osebnost, ki jo odlikuje izjemna prizadevnost in pripravljenost za team in skupno stvar vložiti še dodaten napor.
Sposobnost dela pod obremenitvami in sposobnost zanesljivega dela tudi v časovni stiski.
Mednaroden način razmišljanja in dober občutek za mednarodne razlike in pristope.
Visoka empatija in doslednost pri doseganju zastavljenih ciljev in uresničevanju postavljenih zahtev.

To delovno mesto vam omogoča različne vpoglede v področje mednarodnega poslovanja banke
Steiermärkische Sparkasse. Imate možnost sodelovanja pri osrednjih strateških projektih in se z uspešnim
delom razvijati naprej v različnih smereh. Obsežen individualen izobraževalni program in program
nadaljnjega izpopolnjevanja vam omogoča nadaljnji razvoj na strokovnem in osebnem področju.
Zagotavljamo vam konkurenčno ter z delovno uspešnostjo povezano stimulativno plačilo, ki bo odvisno od
vaših poklicnih in osebnih kvalifikacij. Minimalna plača za to delovno mesto v skladu s kolektivno pogodbo
znaša 41.590 EUR - bruto na leto.
Veselimo se vaših prijav za delovno mesto, ki jih pričakujemo najkasneje do 31.7.2019 na naslov:
marion.perissutti@steiermaerkische.at

www.sparkasse.si

