
 
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. 

K sodelovanju vabimo: 

VODJO ODDELKA ZA PROMOCIJO IN ODNOSE Z JAVNOSTMI 
 (m/ž) 

 

 

Pričakovanja: 

 Najmanj VII. stopnja izobrazbe; 

 Najmanj 7 let ustreznih delovnih izkušenj s področja marketinga in odnosov z javnostmi; 

 Zaželene izkušnje z vodenjem ekipe;  

 Odlično poznavanje MS Office orodij; 

 Odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti;  

 Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi; 

 Osnovna raven znanja tujega jezika; 

 Odlične veščine javnega nastopanja; 

 Samoiniciativnost in ciljna usmerjenost.  

 

Delovne naloge: 

 Vodenje oddelka za promocijo in odnose z javnostmi ter skupine 6 zaposlenih;  

 Načrtovanje in izvajanje načrtov na marketinškem področju in področju odnosov z javnostmi;  

 Gospodarno razporejanje finančnih sredstev v višini okvirno 0,7 milijonov evrov;  

 Vodenje in usmerjanje vsebinskega izvajanja programov/projektov oddelka; 

 Skrb za vsebinski marketing in razvoj tržno-komunikacijskih orodij; 

 Sodelovanje in komunikacija s ciljnimi skupinami preko različnih kanalov; 

 Razvijanje in načrtovanje spletnih kanalov komunikacije za različne ciljne skupine;  

 Skrbništvo nad spletno stranjo in promocijskimi materiali;  

 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: 

REZULTAT             STRANKO            INOVATIVNOST                               INTEGRITETO 

 KAKOVOST                         KOMPETENTNOST                              SPOŠTOVANJE 

 
 

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 NC01359. 
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