
CPOEF I izobraževanja I svetovanja I konference I dogodki I povezovanje fakultete z gospodarstvom

Pridružite se mladi, dinamični in motivirani ekipi, ki skupaj premaguje vsakodnevne izzive in stremi k nenehnemu
izboljšanju. Poslanstvo CPOEF je poslovnemu svetu ponuditi mednarodno konkurenčno in kakovostno znanje
preko izobraževanj, konferenc in drugih poslovnih dogodkov, ki vplivajo na hitrejši razvoj gospodarskega okolja.

● Si želiš sooblikovati trajnostni razvoj slovenskega turizma?

● Želiš koordinirati in sodelovati na razvojnih projektih skupaj s podjetji slovenske turistične

panoge?

● Želiš krepiti članstvo in ustvarjati nove poslovne priložnosti v strateškem razvojnem

inovacijskem partnerstvu za turizem (SRIPT)?

● Si ambiciozen/-na, kreativen/-na in nenehno iščeš nova znanja?

OPIS DELA:

● Razvoj, organizacija in koordinacija projektov, delavnic ter dogodkov v okviru SRIPT;

● Vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja s predstavniki gospodarstva in negospodarstva;

● Trženje, promocija, prodaja storitev ter pridobivanje novih članov;

● Vzdrževanje in nadgradnja sodelovanja s člani partnerstva ter mednarodnimi mrežami in konzorciji;

● Koordinacija in priprava rednih poročil o izvajanju aktivnosti v okviru operacije SRIPT, v skladu s pravili

poročanja evropske kohezijske politike;

● Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov SRIPT ter njihovemu usklajevanju (s predstavniki SRIPT

ter širšim krogom deležnikov, kot so npr. ministrstva);

● Priprava in koordinacija izvedbe sej organov upravljanja;

● Koordinacija marketing aktivnosti, vsebinska priprava promocijskega in informativnega gradiva ter

sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti;

● Skrb za ugled ter povečano prepoznavnost CPOEF in njegove dejavnosti.

KAJ PRIČAKUJEMO:

● Poznavanje trendov trajnostnega razvoja in panoge turizem;

● Kreativno razmišljanje »Out of the box thinking«;

● Usmerjenost k timskemu delu in gradnji dolgoročnih odnosov, kot podpora podjetniški skupnosti;

● Prodajno naravnanost ter dobre komunikacijske sposobnosti;

● Poznavanje družbenih omrežij FB, IG in Linkedin;

● Natančnost, odgovornost, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, iznajdljivost;

● Tekoče znanje angleškega jezika.



KAJ NUDIMO

● Razgibano in kreativno delo;

● Izjemno priložnost za osebno in strokovno rast;

● Podporo pri razvijanju strokovnih kompetenc;

● Sproščeno in dinamično delovno okolje (hibridno delo, najboljša kava, veliko smeha in timski dogodki);

● Samostojno in odgovorno delo v sproščenem timu, kjer šteje delo vsakega posameznika;

● Zaposlitev za določen čas do zaključka izvajanja projekta SRIPT (september 2023) z možnostjo

podaljšanja delovnega razmerja,

Pričetek dela: čimprej.

Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite najkasneje do 10. junija 2021 na: info@srip-turizem.si.


