
Znaš iz ene besede, napisati celo zgodbo? Se dobro pisno izražaš in bi se opisal/-a kot natančna                 
oseba? Poznaš tudi področje javnih razpisov? 
  
Če si na zgornja vprašanja odgovoril/-a pritrdilno, potem v podjetju VINIBIS potrebujemo ravno tebe!              
Smo mlad in kreativen tim, ki nam zaradi povečanega obsega dela ne uspe več popiti tople kave med                  
delovnikom. Zato medse vabimo novega sodelavca/-ko, ki je pripravljen/-a z ostalimi strokovnjaki            
svetovati različnim podjetjem pri pridobivanju nepovratnih sredstev. 
  
VINIBIS d.o.o. je vodilno svetovalno podjetje v Sloveniji na področju pridobivanja nepovratnih            
sredstev in projektnega vodenja. Vizija našega podjetja je kakovostno in strokovno izpeljana storitev             
svetovanja in vodenja od ideje do izvedbe projekta. Naše prednosti so: bogate izkušnje s pisanjem               
razpisov na različnih strokovnih področjih, nenehno sodelovanje z naročnikom v času projekta,            
kakovostna partnerska mreža ter timsko delo strokovnjakov z različnimi znanji in izkušnjami, ki se              
medsebojno dopolnjujejo. 
 
V svoj strokovni tim vabimo nekoga, ki: 
- je kreativen, 
- natančen, 
- se je že srečal z javnimi razpisi in/ali vodenjem projektov ter 
- zna prevzeti odgovornost za delo. 
  
Tvoji izzivi bodo: 
- priprava dokumentacije za prijavo na javne razpise; 
- celovito vodenje dodeljenih projektov za zunanje naročnike in lastne potrebe;  
- izdelava poslovnih in drugih načrtov; 
- tehnično-administrativna pomoč podjetjem pri izvajanju njihovih projektov. 
  
Mi bomo poskrbeli za: 
- zaposlitev za nedoločen čas (s 3 mesečnim poskusnim obdobjem); 
- delo na zanimivih projektih ter sodelovanje z največjimi slovenskimi in tujimi podjetji; 
- ustrezno nagrajevanje tvojih delovnih presežkov; 
- izobraževanja in mentorje, ki bodo spodbudili tvoj strokovni razvoj; 
- služben računalnik; 
- brezplačno parkirno mesto; 
- možnost občasnega dela od doma ter 
- proste vikende in spoštovanje časa, ki ga namenjaš družini, prijateljem in hobijem. 
  
Mesečno plačilo: od 1.600 EUR bruto naprej oz. odvisno od tvojega znanja, izkušenj in rezultatov. 
  
Pričetek dela: takoj. 
  
Če smo zbudili tvoje zanimanje in se prepoznaš v zgoraj opisanih pogojih, potem kar brez zadržkov                
pošlji svoj življenjepis na elektronski naslov zaposlitev@vinibis.si. Odgovorili ti bomo v treh delovnih             
dneh in te obvestili o nadaljnjih korakih. 
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