
Smo uspešna, hitro rastoča skupina Studio Moderna, s 

svojimi podjetji prisotna v 21 državah srednje in vzhodne 

Evrope z več kot 7000 zaposlenimi. Uspelo nam je, ker smo 

motiviran mednarodni tim, z bogatimi izkušnjami in drznimi 

načrti za prihodnost. Imamo jasno vizijo. Sodelujemo v 

vzdušju pozitivne energije, zaupanja in odgovornosti za 

rezultate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V oddelku mednarodne spletne prodaje nudimo priložnost za osebni in strokovni razvoj kandidatu na delovnem mestu 

  

INTERNETNI ASISTENT (M/Ž)  
(študentsko delo) 

 

Če se dobro znajdeš v spletnem okolju, rad komuniciraš v angleškem jeziku, obožuješ brskanje po spletnih trgovinah, 
se rad učiš ter si želiš postati del dinamične mednarodne ekipe spletnih strokovnjakov –  vabljen/a! 

Ključne odgovornosti: 

 delo v CMS programih za urejanje spletnih vsebin (wordpress ali drugi), 

 pomoč pri izdelavi spletnih prodajnih akcij v spletnih trgovinah, 

 podpora lokalnim internetnim ekipam pri izvedbi procesov spletnega marketinga znotraj spletnih trgovin. 

Znanja in pričakovanja: 

 izkušnje z delom na platformah za urejanje spletnih strani (magento ali drugi CMS programi  
- prednost imajo kandidati s poznavanjem Magento platforme), 

 vsaj osnovno poznavanje HTML kode, 

 osnovno poznavanje programa Photoshop ali Fireworks za namene urejanja slikovnega materiala, 

 osnovno poznavanje spletnega marketinga (spletno oglaševanje, iskalni marketing, analitika), 

 dobre pisne in analitične sposobnosti, 

 aktivno znanje angleškega jezika. 

Pričakovane osebnostne lastnosti: 

 natančnost,  

 vztrajnost,  

 odgovornost,  

 samoiniciativnost in proaktivnost,  

 želja po učenju in pripravljenost za sodelovanje v skupini.  

Kaj ponujamo? 

 Študentsko delo za daljše časovno obdobje s kasnejšo možnostjo zaposlitve, 

 dinamično in podjetniško delovno okolje, polno izzivov, 

 delo z aktualnimi tehnologijami in preizkušanje najnovejših pristopov v spletni prodaji, 

 bruto urno plačilo v višini 6,5 eur/uro. 

 
Delovno mesto se nahaja v Ljubljani na Litostrojski cesti 52. 

 
Prijave in življenjepis sprejemamo na melita.matko@studio-moderna.com s pripisom za delo Internetni asistent - 

Študent (ter vaše ime in priimek). Prijavo pošljite najkasneje do 4.10.2019.  

Kandidati bodo o zaključenem postopku izbora obveščeni preko elektronske pošte. 

 
Obiščite našo internetno stran www.studio-moderna.com 

 
 

 

http://www.studio-moderna.com/

