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           Razpis za študentsko delo v Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. 
 
O zavarovalnici: 
Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 2003 in 
od takrat deluje predvsem na trgu življenjskih zavarovanj, prisotna pa je tudi v zavarovalni vrsti nezgodnih 
zavarovanj ter v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj. Ustanovili sta jo belgijska KBC Insurance NV in NLB, 
d.d., leta 2020 pa je prešla v 100% last Pozavarovalnice Sava, d.d., s tem pa postala del razvejane, stabilne in 
prodorne zavarovalne skupine. Poslanstvo Vite se odraža s sloganom: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam 
ob strani in izpolnimo obljube.« Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov, ki poznajo 
potrebe in zahteve svojih strank, zagotavlja Vita visoko profesionalno storitev z osebnim pristopom v vseh fazah 
poslovnega razmerja in celotnem času trajanja zavarovanja.  
 

Opravljal/-a boš naloge, kot so:  
• priprava različnih pravnih vsebin, kot so strokovna mnenja, pregled in verifikacija materialov 

oglaševanja in drugih materialov, 

• spremljanje in poročanje o spremembah relevantne zakonodaje in o morebitnem vplivu le-te na 
poslovanje zavarovalnice,  

• pravna pomoč različnim sektorjem/službam zavarovalnice, 

• pomoč pri pripravi osnutkov odgovorov na pritožbe, 

• pomoč pri pripravi osnutkov internih aktov s področja skladnosti poslovanja oz. pravnega področja,  

• pomoč pri pripravi osnutkov poslovnih pogodb z zunanjimi poslovnimi partnerji zavarovalnice, 

• pomoč pri izvajanju ukrepov ter drugih nalog s področja skladnosti poslovanja (npr. varstvo osebnih 
podatkov- GDPR, PPDFT, …). 

 
Od tebe pričakujemo:  

• status študenta – prednost imajo zadnji letniki dodiplomskega ali podiplomskega študijskega programa 
s področja civilnega ali gospodarskega prava,  

• večdnevno razpoložljivost za opravljanje dela na teden,  

• odlično razvito kompetenco pisnega in ustnega izražanja, odlično sposobnost logičnega mišljenja, 
zanimanje za zavarovalno pravo in veselje do učenja ter osvajanja novih znanj,  

• natančnost, samoiniciativnost, kreativnost, komunikativnost. 
 

Ponujamo ti:  
• stimulativno plačilo,  

• pričetek dela takoj oz. po dogovoru,  

• delo v dinamičnem kolektivu,  

• priložnosti za pridobivanje novih znanj,  

• urejeno in sproščeno delovno okolje s fleksibilnostjo delovnega urnika po predhodnem dogovoru,  

• možnost spoznavanja delovanje zavarovalnice na pravnem področju in področju skladnosti poslovanja 
(compliance) ter ostalih področjih dela v zavarovalnici. 
 

 
Delo se bo izvajalo na sedežu družbe v Ljubljani. Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da 
prijavo za opravljanje študentskega dela z življenjepisom pošlješ do 24. junija 2021 na elektronski naslov 
zaposlitev@zav-vita.si.  
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