
 
 

 

Delovno mesto Sodelavec za komunikacijo na projektu SEE ME IN – 
študentsko delo, z možnostjo kasnejših dodatnih zadolžitev in 
redne zaposlitve  

Organizacija Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov 
Poslovni prostori: Pod hribom 55, Ljubljana 
www.iskriva.net  

Področje dela V našo ekipo vabimo sodelavca za ca. Polovični delovni čas za 
vodenje komunikacijskih aktivnosti v sklopu projekta SEE ME IN. 
Če bo sodelovanje dobro potekalo, ponujamo možnost razširitve 
obsega del na ostale komunikacijske in PR naloge ter digitalni 
marketing, z možnostjo redne zaposlitve.  
 
Opis projekta SEE ME IN 
Podjetništvo je močno gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest. S spodbujanjem finančno neodvisnih podjetij naše 
regije postajajo močnejše. Še posebej to velja, če ustrezne 
organizacije podpirajo vse potencialne podjetnike, vključno s 
podjetniki s priseljenskim ozadjem. Prav slednji se srečujejo z 
različnimi izzivi pri razvoju svojega poslovanja: jezikovne bariere, 
otežen dostop do informacij in tehnologij, nepoznavanje kulture in 
zakonodaje, zaposlovanje. 
 
Projekt SEE ME IN prispeva h krepitvi podjetništva med migranti 
podjetniki v državah srednje Evrope, ki so projektne partnerice in 
se izvaja v okviru evropskega programa sodelovanje Interreg 
Srednja Evropa. 
 
Povezava do spletne strani projekta:  
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html 
 

Naloge  Samostojno vodenje vseh komunikacijskih nalog znotraj projekta v 
sodelovanju z mednarodnim konzorcijem (po začetnem uvajanju) 
Priprava novic in objav za spletno stran in družbene medije 
(Facebook, Linkedin …) 
Priprava infografik, brošur, kratkih videov in drugih promocijskih 
materialov 
Komunikacija s projektnimi partnerji, pridobivanje ustreznih  
informacij za objave in zagotavljanje podpore partnerjem pri 
izvajanju komunikacijskih aktivnosti 
Skrb za upoštevanje projektnih pravil za komuniciranje na ravni 
celotnega projekta in posameznih partnerjev 
Sodelovanji pri razvoju konceptov ter organizaciji in koordinaciji 
dogodkov, delavnic in sestankov  
Priprava poročil z dogodkov in delavnic ter zapisnikov sestankov 
Priprava navodil in predlog za partnerje za pripravo poročil o 
lokalno izvedenih delavnicah in dogodkih 

http://www.iskriva.net/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html


 
 

 

Skrb za doseganje ciljnih skupin in zbiranje ustreznih dokazil za 
poročanje doseženih ciljnih skupin 
Spremljanje vsebinskega in finančnega napredka projekta in 
sodelovanje pri pripravi poročil 
Samostojna komunikacija v slovenskem, angleškem jeziku 
Jasno sledenje zastavljenim ciljem 
Organizacija in izvedba nalog v danih časovnih in finančnih okvirih 

Pričakovana 
izobrazba, 
znanja in 
izkušnje  

Univerzitetna izobrazba komunikacijske, družboslovne smeri ali 
zaključni del študija (FDV, EF ali podobno) 
Odlično pisno in ustno izražanje v slovenščini, angleščini in po 
možnosti tudi hrvaščini 
Office orodja: word, excel, ppt 
Poznavanje komunikacijskih kanalov: Facebook, Linkedin, itd. 
Poznavanje orodij za grafično oblikovanje in obdelavo videov  
Poznavanje Wordpressa predstavlja prednost 
Veselje do podjetništva in socialnih tematik 
Vozniški izpit B kategorije  

Želene lastnosti  Iskrivost, prodornost, razgledanost, sodelovanje, prilagodljivost  
 
 
 


