
                                      
 

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. 

SPIRIT Slovenija je eden ključnih akterjev na področju uvajanja trajnostnih vidikov poslovanja v slovenska podjetja. Trajnostno poslovanje 

podjetij pa pomeni, da podjetje poleg svojih finančnih učinkov enakovredno/uravnoteženo  zasleduje in ustvarja pozitivne učinke   za  okolje, 

družbo in ekonomski razvoj. Podjetja po svetu s takšnimi trajnostnimi poslovnimi strategijami in modeli  že zdaj ustvarjajo bistveno konkurenčno 

prednost na trgu in se uspešneje vključujejo v globalne verige vrednosti (GVV).  Z namenom uspešnejšega vključevanja slovenskih podjetij v 

GVV,   bo tako SPIRIT v obdobju 2018-2022 izvajal  podporni nacionalni program namenjen trajnostni poslovni transformaciji slovenskih malih 

in srednjih podjetij, skozi razvoj novih poslovnih strategij in poslovnih modelov za lažje vključevanje v GVV.   

Program je financiran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj. 

K sodelovanju na projektu vabimo sodelavca na delovno mesto: 

 

»PODROČNI PODSEKRETAR«  

- sodelavec na projektu vzpostavljanje trajnostnih poslovnih strategij/modelov (m/ž, 3 delovna mesta) 

 

Pričakovanja: 

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

 Najmanj 6 let delovnih izkušenj; 

 Izkušnje dela na projektih, poznavanje poslovnih procesov v podjetju; 

 Organizacijske in komunikacijske sposobnosti;  

 Znanje angleškega jezika; 

 Znanje dela z računalnikom; 

 Samoiniciativnost, komunikativnost, timsko delo in ciljna usmerjenost.  

 

Delovne naloge:  

- Priprava vseh potrebnih pravnih in vsebinskih podlag za izvajanje programa;  
- Izvajanje aktivne promocije programa do ključnih deležnikov, to so mala in srednja podjetja; 
- Koordinacija in usklajevanje dela z ekipo ključnih ekspertov, ki bodo delali neposredno s podjetji na pripravi trajnostnih poslovnih 

strategij in poslovnih modelov v različnih ciklih; 
- Zagotavljanje tehnične podpore pri izvajanju delavnic, konferenc ali drugih aktivnosti; 
- Izvajanje skrbništva nad pogodbami in spremljanje izvajanje projektnih aktivnosti podjetij na terenu, ki bodo vključena v program; 
- Priprava ključnih vsebinskih in finančnih poročil o izvajanju programa. 

  

 

Nudimo vam zaposlitev na projektu za določen čas, do 30. septembra 2022 , 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 s fotografijo v Word ali PDF obliki pošljete do  

ponedeljka 28.1.2019, na e-naslov: zaposlitev@spiritslovenia.si 
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