
Postani  

sodelavec za 
administracijo v 
mednarodnem 
pravnem oddelku

(m/ž)
študentsko delo

svoj življenjepis (CV) in motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku 
na elektronski  naslov recruitment@studio-moderna.com s pripisom 
Sodelavec za administracijo v pravnem oddelku (študentsko delo) 
(ter vaše ime in priimek) najkasneje do 12. 7. 2020. Kandidati bodo o zaključenem 
postopku izbora obveščeni preko elektronske pošte.

Pošlji

Kaj � ponujamo?
Delo v mladem kolektivu z možnostjo fleksibilne 
organizacije delovnega časa;

možnost dolgoročnega sodelovanja;

bruto urno postavko 6,00 EUR.

Pričakovane 
osebnos�e las�os�:

Natančnost in zanesljivost;

dobre organizacijske sposobnosti in sposobnost 
postavljanja prioritet;

sposobnost prijazne, jasne in učinkovite komunikacije;

zmožnost samostojnega opravljanja dela kot tudi dela             
v skupini;

vestnost in odgovornost do dela ter do sodelavcev;

samoiniciativnost, fleksibilnost in delavnost.

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.

Ključne odgovornos�:
Pomoč pri vzdrževanju baze in vodenju arhiva 
dokumentov;

pomoč pri nadzoru arhiviranja dokumentov na 
ravni Skupine;

komunikacija s podjetji v Skupini;

pomoč pri digitalizaciji oddelčnih procesov;

priprava različnih oddelčnih poročil in evidenc;

administrativna podpora enostavnejšim pravnim 
postopkom.

Znanja in pričakovanja:
Študent višjega letnika oz. absolvent;

aktivno znanje angleškega jezika (ustno in pisno);

dobro poznavanje orodij MS O�ce                                
(Word, Excel, Power Point);

zaželene izkušnje na administrativnem področju 
dela (ni pogoj).

LjubljanaKraj opravljanja dela:

• SI KARIERNI ZAČETNIK, KI SI ŽELI  
   ZGRADITI KARIERO V DINAMIČNEM 
   IN MEDNARODNEM OKOLJU IN SE 
   UČITI OD NAJBOLJŠIH?

• SI PREPOZNAN PO SVOJI 
   ZANESLJIVOSTI, ORGANIZIRANOSTI 
   IN NATANČNOSTI?

Studio Moderna d. o. o. obdeluje osebne podatke skladno s Pravili zasebnosti za iskalce zaposlitve.

SLEEPING & LIVING KITCHEN & GARDEN CLEANING & IMPROVEMENT BEAUTY & FASHION HEALTH & LIVING SPORTS & WELLNESS

https://www.studio-moderna.com/recruitment-policy-si

