
AGEN(Ij,~

SPIRIT
SLOVENIJA

Agencijo SPIRIT je ustanovila Vlada Republike Siovenije, kot kllucno razvojno-izvajalsko agencijo Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo, ki izvaja programe na podrocj, spodbujanja pcdiefnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnoloskeqa razvoja.
Za vodjo oddelka II za promocijo in odnose z javnostmi iscemo timsko, pozitivno naravnano osebo, ki bo z organizacijskimi in
komunikacijskimi sposobnostmi predana skupnim ciljem za doseganje realizacije programa dela agencije,

Razpisujemo prosto delovno mesto:

Vodja oddelka II za promocijo in odnose z javnostmi (m/z.)

Vase naloge bodo:

• neposredna pomoc direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega podroqa agencije,
• vodenje oddelka,
• vodenje in izvajanje naizahtevnejsih projektov,
• usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov oddelka,
• vodenje projektnih skupin za naizahtevnejse in kliucne projekte,
• sodelovanje pri pripravi programa dela in letnega porocla agencije s podrocja oddelka,
• planiranje, spremljanje in vrednotenje izvajanja veljavnega programa dela z delovnega podrocja oddelka,
• sodelovanje in povezovanje z domacrm in tujimi institucijami,
• zagotavljanje oziroma neposredna pornoc pri zagotavljanju razvoja organizacije,
• skrb za gospodarnost oddelka

Od vas pricakujemo:

• specializacijo po visokosolski izobrazbi (prejsnja)/visokosolsko univerzitetno izobrazbo (prejsnja)/magistrsko izobrazbo,
magisterij stroke (2, bolonjska stopnja),

• najmanj 7 let delovnih izkusenj, od tega 3 leta delovnih izkusen] v javnem sektorju,
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
• znanje tujih jezikov,
• poznavanje programske opreme za urejanje dokumentov,
• visoko razvito sposobnost verbalnega in pisnega izrazanja,
• dobro razvito sposobnost odlocanja in argumentiranja,
• samoiniciativnost, natancnost, zanesljivost.

Nudimo zaposlitev na sedezu agencije, za nedolocen cas s sestrnesecnirn (6) poskusnim celom.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 17.09.2017 po elektronski posf na naslov
zaposlitev@spiritslovenia,si posljite svoj zivljenjepis v obliki Europass ler motivacijsko pismo, v katerem nam razlozite svoj pogled
na razvoj podrocja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate, Pismo naj ne bo dalise od ene A4-strani in naj vsebuje
tudi razlago, zakaj se zelite pridruzili agenciji, kje vidite svoj bodoci prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vase
zaposlitvene prednostL Vlogi naj bo prilozeno dokazilo 0 izobrazbi

Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno tesfiranie.

Kandidati bode 0 izbiri obvesceni v zakonskem roku.
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Javna agencija Republike Sloventje za spodbujanje podjetnistva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovskova ulica 60, 51-1000 Ljubljana, 5lovenija, T: 01 589 18 70, F' 01 589 1877, E: inio@splritslovenia,sl, maticna st. 6283519000, D~: 5197712663, IBAN: 51560110 0600
0041927www.splrrtslovenia.si


