
 

   

 
 

 

SPIRIT Slovenija je osrednja državna institucija (sistemski povezovalec) podpornega okolja, ki v  odelovanju 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. 

K sodelovanju vabimo: 

VODJO SEKTORJA ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE 
 (m/ž) 

 

 

Pričakovanja: 

 Najmanj VII. stopnja izobrazbe; 

 Najmanj 7 let ustreznih delovnih izkušenj na področju podpore malih in 

srednjevelikih podjetij (SME); 

 Poznavanje mednarodne trgovine in dinamike izvoznih podjetij, prisotnih v Sloveniji;  

 Zaželene izkušnje z vodenjem ekipe;  

 Odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti;  

 Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi; 

 Odlična raven znanja angleškega jezika; 

 Nagnjenost k nenehnim spremembam in inovacijam; 

 Samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.  

 

Delovne naloge: 

 Vodenje sektorja za spodbujanje internacionalizacije ter 10 do 15 zaposlenih; 

 Načrtovanje in izvajanje načrtov na področju spodbujanja slovenskih podjetij pri 

izvozu izdelkov in storitev ter diverzifikaciji izvoza;  

 Gospodarno razporejanje finančnih sredstev v višini okvirno 2 milijona evrov;  

 Promocija države ter graditev pozitivne podobe nacionalne ekonomije v tuji poslovni 

javnosti; 

 Informiranje in svetovanje obstoječim in potencialnim izvoznikom; 

 Izvajanje programov usposabljanj za dvig kompetenc s področja internacionalizacije; 

 Pomoč izvoznikom pri vzpostavljanju poslovnih stikov v tujini; 

 Izvajanje strateškega pozicioniranja in planiranja ter določitev sektorskih usmeritev; 

 Planiranje, spremljanje in vrednotenje dela oddelka; 

 Neposredna pomoč direktorju pri vodenju nalog s področja; 

 Druge naloge po navodilih nadrejenega.   

 

 

Nudimo vam zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 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 sobote, 

7. aprila 2018, preko portala Mojedelo.com ali na e-naslov: mojca.steiner@hrm-storitve.si. Prosto 

delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu za zaposlovanje pod zaporedno številko NC01345. 
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