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V Datino ekipo vabimo študenta FDV - tekstopisca za delovne naloge: 
 

 pisanje člankov, 

 objava člankov na spletni strani,  

 priprava raznovrstnih besedil za promocijske namene in druge tiskane ali elektronske 
materiale za delodajalca. 

 
Od kandidata pričakujemo:  
 

 študijsko usmeritev novinarstva v zaključni fazi, 

 poznavanje osnovnih marketinških konceptov, 

 izkušnje iz komuniciranja ali marketinga, 

 dobro obvladovanje angleškega jezika. 
 
Novemu sodelavcu ponujamo: 
 

 samostojno delo pod vodstvom, 

 delo v pozitivnem kolektivu, 

 stimulativno plačilo, 

 možnost kariernega razvoja, 

 delo za polovični delovni čas (20 ur na teden). 
 
 
Prosimo vas, da prijave z življenjepisom in predstavitvenim pismom pošljete na 
naslov: zaposlitev@data.si do 30.10.2019. V zadevi elektronskega sporočila navedite Študent 
FDV - tekstopisec. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 7776 289 (med 8. 
in 16. uro). Veseli bomo vaše prijave. 

  

  

  

  

 

DATA d.o.o. smo vodilno slovensko podjetje na področju podpore in ustanavljanja podjetij. Svežim 

podjetnikom uspešno stojimo ob strani že 29 let. Trenutno nas je zaposlenih 40 strokovnjakov, vsak s 

svojim specifičnim znanjem. Sodelujemo z državnimi ustanovami podpornega okolja podjetništva ter 

izvajamo subvencionirana svetovanja in usposabljanja. 

Ponosni smo, da smo priča rojevanju novih uspešnih podjetniških zgodb kakor tudi na naše sodelavce, 

ki pripomorejo k njihovim uspehom. Na naši vstopni točki VEM (Vse na Enem Mestu) podjetniki ob 

pomoči izkušenih svetovalcev brezplačno ustanovijo podjetje. Nato jih z veseljem na njihovi podjetniški 

poti podpiramo interni finančni, kadrovski, davčni, pravni in računovodski svetovalci. 

Data d.o.o. sodi med odstotek in pol najuspešnejših slovenskih podjetij. Prejeli smo namreč prestižni 

certifikat Platinasta bonitetna odličnost AAA. 

Zaradi povečanega obsega dela iščemo študenta FDV – tekstopisca za pisanje člankov (m/ž) - 

študentsko delo za polovični delovni čas (20 ur na teden) - z možnostjo razširitve obsega 

sodelovanja. 
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