
                                      
 

SPIRIT Slovenija je osrednja državna institucija (sistemski povezovalec) podpornega okolja, ki v  sodelovanju s partnerji opravlja 

naloge spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva na strokoven, odziven in stroškovno učinkovit način ter želi biti vzor najboljših 

svetovnih praks. V partnerstvu z ambicioznimi posamezniki, podjetji in organizacijami ustvarjamo podjetniško rast in razvoj za 

blaginjo družbe. 

Z namenom povečanja usklajenosti delovanja podpornega okolja na področju internacionalizacije, izboljšanja kvalitete podpornih 

ukrepov, izboljšanja preglednosti storitev podpornega okolja za poslovne subjekte in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev 

obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije mikro, malih in srednje 

velikih podjetij (MS) SPIRIT Slovenija izvaja projekt »Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke SPOT«, 

financiran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj. 

K sodelovanju na projektu vabimo sodelavca na delovno mesto: 
 

»PODROČNI PODSEKRETAR« - VODJA PROJEKTOV s področja razvoja poslovanja – 

internacionalizacija (m/ž) 
 

 

Pričakovanja: 

 Najmanj univerzitetna oz. 2. bolonjska (mag.) stopnja izobrazbe; 

 Najmanj 6 let delovnih izkušenj; 

 Izkušnje s področja mednarodnega poslovanja; 

 Organizacijske in komunikacijske sposobnosti;  

 Sposobnost učinkovitega vodenja projektov; 

 Znanje angleškega jezika; 

 Znanje dela z računalnikom; 

 Stremenje k izboljšavam in inovacijam; 

 Samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.  

 

Delovne naloge:  

 Vodenje projektov uvajanja novih storitev, na področju podpore slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji poslovanja 

kot npr. (1) nadgradnja promocije slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, (2) ukrepi za pomoč podjetjem pri 

vstopanju v globalne verige vrednosti, ter (3) programi usposabljanj podjetij za dvig kompetenc za mednarodno 

poslovanje; 

 Planiranje, izvajanje in spremljanje učinkov projektov izboljšav; 

 Sodelovanje v procesih nadaljnjega generiranja novih storitev in ukrepov ali izboljšav obstoječih; 

 Koncipiranje aktivnosti pri promociji države ter gradnje pozitivne podobe nacionalne ekonomije v tuji poslovni javnosti; 

 Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov doma in v tujini; 

 Dnevna komunikacija z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji; 

 Izvajanje drugih aktivnosti na področju podpore slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji.   

 

Nudimo vam zaposlitev na projektu za nedoločen čas, s poskusno dobo 4 mesecev, v stabilnem in urejenem delovnem okolju, 

ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj. V svojem delovanju smo usmerjeni v/na:  

 

KAKOVOST                  REZULTAT                              STRANKO                                      INOVATIVNOST 

SPOŠTOVANJE                  INTEGRITETO                   KOMPETENTNOST 

 
 

Vabimo vas, da prijavo s priloženim življenjepisom v Word ali PDF obliki pošljete do srede 5. septembra 2018, na 

e-naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si 
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