
Naziv delovnega 

mesta: 

»Samostojni strokovni sodelavec« za strateško komuniciranje in EU sredstva (m/ž)« 

Opis del in nalog: Načrtovanje, koordiniranje in izvedba komunikacijskih načrtov strategij, programov 

ter drugih aktivnosti na področju strateškega komuniciranja; priprava informacijskih 

in promocijskih gradiv na področju strateškega komuniciranja; priprava gradiv za 

medije in sporočil za javnost ter vzdrževanje stikov z domačimi in tujimi mediji; 

obveščanje javnosti o delovanju družbe in upravljanje socialnih medijev; vodenje 

aktivnosti s predstavniki organov ministrstev in vlade ali zunanje javnosti; 

zagotavljanje marketinških aktivnosti za podporo odločitev poslovodstva; 

vzpostavljanje strateškega marketinga in komuniciranja v primerih kriznih razmer; 

vzpostavljanje strateških povezav z lokalnimi skupnostmi ter vzpostavljanje strategij 

družbene odgovornosti; strateško komuniciranje s tujimi deležniki, ki zagotavljajo 

vire financiranja družbe; koordinacija postopkov preučevanja, priprave in prijave 

projektov na javne razpise različnih finančnih instrumentov EK; sodelovanje pri 

sestavljanju in preverjanju vlog za prijavo projektov iz vidika administrativne, 

tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti; priprave v skladu s predpisi, direktivami 

in standardi EK; sodelovanje v postopkih načrtovanja in porabe sredstev; preverjanje 

učinkovitosti in pravilnosti izvajanja projekta iz vidika upravičene porabe sredstev in 

prispevkov, prejetih s strani različnih finančnih instrumentov EK; administrativne 

naloge iz področja dela; sodelovanje v različnih projektnih oz. posebnih delovnih 

skupinah; druge naloge narave dela po navodilih nadrejenega. 

 

Izobrazba: Najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja  

Zahtevano: Najmanj 3 leta delovnih izkušenj; dobro znanje tujega jezika (angleščina); poznavanje 

in obvladovanje MS Office programov; delovna sposobnost, organizacijske 

sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja; 

vozniški izpit B kategorije. 

Zaželeno:  Izkušnje z delom v primerljivih družbah; izkušnje s področja odnosov z javnostmi in 

marketinga pri infrastrukturnih projektih; izkušnje s področja odnosov z javnostmi in 

gospodarskih družbah v domačem in v mednarodnem okolju; izkušnje v strateškem 

komuniciranju; izkušnje v strateškem marketingu; izkušnje v sodelovanju z 

mednarodnimi deležniki na področju EU sredstev; vsaj 5 let delovnih izkušenj; 

specializacija po visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnja)/ visokošolska 

univerzitetna izobrazba (prejšnja)/magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja); 

sposobnost timskega dela in sodelovanja; analitska znanja, obvladovanje konfliktov, 

natančnost, sistematičnost in ciljna usmerjenost; sposobnost obvladovanja tveganj; 

inovativnost, odličnost in pozitiven odnos do kakovosti. 

Delovne izkušnje: 3 leta 



Trajanje 

zaposlitve: 

nedoločen čas  

Poskusna doba: 4 mesece 

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite na elektronski naslov zaposlovanje@2-

tdk.si najkasneje do: 28. 05. 2022. 
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