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:

»Višji Svetovalec področja I«
za izvajanje nalog na projektu s področja razvoja poslovanja – tuje neposredne investicije
(m/ž)
Pričakovanja:

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

Najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

Znanje angleškega jezika;

Znanje dela z računalnikom;

Zaželene so izkušnje s področja mednarodnega poslovanja;

Organizacijske in komunikacijske sposobnosti;

Sposobnost učinkovitega izvajanja projektov;

Stremenje k izboljšavam in inovacijam;

Samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.
Delovne naloge:

Skrb za nadgradnjo sistema skrbništva že obstoječih investitorjev in njihove nadaljnje rasti;

Zavzemanje za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud, ugodnih posojil;

Priprava zasnove jasnega in transparentnega zbiranja informacij za spodbude in nadaljnjo rast;

Razdelava koncepta prikaza na novi spletni strani;

Izvajanje srečanj z obstoječimi investitorji;

Nadgradnja sistema spremljanja investicij in investitorjev – popis in ureditev pipeline-a;

Izvajanje drugih aktivnosti na področju podpore tujim investitorjem pri odločitvi za Slovenijo ter realizaciji investicije.
Nudimo vam zaposlitev na projektu za določen čas, do 30.09.2022, 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
SPOŠTOVANJE

STRANKO
INTEGRITETO

INOVATIVNOST
KOMPETENTNOST

Vabimo vas, da prijavo s priloženim življenjepisom v Word ali PDF obliki pošljete do 29.04.2019, na e-naslov:
zaposlitev@spiritslovenia.si

