
 

 

 

 

 

Sodelavec za marketing (m/ž)  

Ljubljana, Slovenija 
  

 

Na Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskem komiteju ponujamo priložnost, da se 
pridružite krovni organizaciji na področju športa invalidov v Sloveniji. Prevzamete lahko 
vlogo sodelavca za marketing (m/ž) na področju upravljanja s sponzorji. Pridružite se skupini 
na področju športa invalidov, ki je v Sloveniji v velikem razvoju. Prevzemite marketinške 
aktivnosti na področju športa invalidov in jih skupaj z nami razvijte na višjo raven.  
 
 
Soustvarjajte prihodnost na Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskem komiteju 

in uresničite svoje potenciale skozi glavne naloge: 

• priprava strategije marketinga in planiranje aktivnosti 
• planiranje in koordinacija projektov in kampanj za izboljšanje zavzetosti sponzorjev 
• raziskovanje komunikacijskih kanalov in planiranje medijev 
• sodelovanje z deležniki (agencijami) in sodelavci, ki so del naših skupnih projektov 
• zbiranje in obdelava podatkov za objavo v medijih  
• sodelovanje pri nadgradnji celostne podobe zveze 
• sodelovanje pri predstavitvah projektov javnosti in pri protokolarnih aktivnostih 
• vodenje in usposabljanje oziroma osveščanje članov in uporabnikov z marketinškega 

vidika 
• druge naloge po navodilih vodstva zveze 

 
 
Iščemo vas? 

• najmanj visokošolska izobrazba stopnja 6/2 s področja marketinga 
• vsaj 2 leti izkušenj z marketingom v marketinški agenciji ali večjem, globalnem 

podjetju; prednost so izkušnje v dinamični, matrični organizaciji 
• izkušnje s pripravo marketinško-komunikacijskih kampanj in vodenjem projektov 
• izkušnje z novimi, digitalnimi marketinškimi rešitvami in povezovanje (digitalnega) 

pristopa  
• aktivno znanje angleščine 
• dobro poznavanje programskega paketa MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• vozniški izpit B kategorije 
• sposobnost dela v mednarodnem okolju 
• želja po odkrivanju možnosti marketinga, novih digitalnih tehnologij ter »povezanega 

sveta« 
• ambicioznost, proaktivnost, strateško razmišljanje, sposobnost (samo)motivacije in 

fleksibilnost 
 
 
 



 

 

 

Ponudba in zaveza Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja  

• sodelovanje pri globalnih projektih na ravni poslovnega področja/segmenta 
• priložnost za soustvarjanje področja marketinga 
• stik z Mednarodnim paraolimpijskim komitejem (IPC) in zunanjimi strokovnjaki po 

vsem svetu 
• predani sodelavci, ki so pripravljeni delati v skupini in deliti svoje znanje 
• zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo spremembe v dolgotrajno 

sodelovanje 
• poskusno delo 3 mesece 
• lokacija dela v Ljubljani – Črnuče 

 
Vašo prijavo pričakujemo do vključno 8.11.2016 na naslov: 
 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 
Cesta 24. junija 23 
1231 Ljubljana Črnuče 
 
ali elektronski naslov: info@zsis.si.  

Prijava naj vsebuje: 

• življenjepis in motivacijsko pismo (pismo največ 500 znakov), 
• dokazila o izpolnjevanju pogojev 

 
 
Veselimo se odkriti, kako lahko vplivate na boljši, trajnostni jutri! 
 
 


