
                                        
 

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) – 2 delovni mesti 
 

 

Pričakovanja: 

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

 Najmanj 4 leta delovnih izkušenj; 

 Zaželene so izkušnje s področja mednarodnega poslovanja; 

 Organizacijske in komunikacijske sposobnosti;  

 Sposobnost učinkovitega izvajanja projektov; 

 Znanje angleškega jezika; 

 Znanje dela z računalnikom; 

 Stremenje k izboljšavam in inovacijam; 

 Samoiniciativnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.  

 

Delovne naloge: 

 Izvajanje projektov uvajanja novih storitev na področju trženja Slovenije kot lokacije za investicije ter novih storitev 

podpore investitorjem pri izvedbi investicijskih projektov kot npr. (1) nadgradnja sistema upravljanja z industrijskimi 

conami ter degradiranimi območji (2) vpeljava programa »ciljnega privabljanja tujih investitorjev« 

 Optimizacija procesa podpore tujim investitorjem v odločitvenem procesu in skrbništvo izvajanja projektov po odločitvi 

do zaključka investicije; 

 Informiranje in svetovanje tujim investitorjem v vseh fazah investiranja, priprava informativnih gradiv, modra številka; 

 Izvajanje aktivnosti promocije Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije ter organizacija neposrednega trženja 

posameznih investicijskih priložnosti in panog; 

 Planiranje, izvajanja in spremljanje učinkov projektov ter izboljšav; 

 Sodelovanje v procesih nadaljnjega generiranja novih/izboljšavah obstoječih storitev ali ukrepov; 

 Izvajanje drugih aktivnosti na področju podpore tujim investitorjem pri odločitvi za Slovenijo ter realizaciji investicije; 

 

Nudimo vam zaposlitev na projektu za nedoločen čas, 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 v Word ali PDF obliki pošljete do 28.1.2019, na e-naslov: 

zaposlitev@spiritslovenia.si 
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