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Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v 
Sloveniji, kot 

»Tržni/spletni upravljavec«! 

 
O zavarovalnici: 
Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji, ki nudi svoja zavarovanja 
ekskluzivno preko NLB, d.d. Ustanovljena je bila leta 2003 in od takrat deluje predvsem na trgu življenjskih 
zavarovanj, prisotna pa je tudi v zavarovalni vrsti nezgodnih zavarovanj ter v zavarovalni vrsti zdravstvenih 
zavarovanj. Ustanovili sta jo belgijska KBC Insurance NV in NLB, d.d., leta 2020 pa je prešla v 100% last 
Pozavarovalnice Sava, d.d., s tem pa postala del razvejane, stabilne in prodorne zavarovalne skupine. Poslanstvo 
Vite se odraža s sloganom: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« Z razvejano 
poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov, ki poznajo potrebe in zahteve svojih strank, zagotavlja Vita 
visoko profesionalno storitev z osebnim pristopom v vseh fazah poslovnega razmerja in celotnem času trajanja 
zavarovanja. Vita pa ne skrbi le za svoje stranke, ampak v najmanj enaki meri tudi za svoje zaposlene, saj se 
zaveda, da so zaposleni njene prve stranke. Eden od strateških ciljev Vite na tem področju je, da postane sinonim 
za odlično delovno okolje. Več o nas si lahko prebereš na www.zav-vita.si. 
  

Katere bodo tvoje poglavitne naloge? 
• Priprava uredniškega načrta spletne nastopa zavarovalnice preko različnih spletnih kanalov (spletno 

mesto in družbena omrežja), 

• sodelovanje pri snovanju digitalne strategije in spremljanje realizacije zastavljenih ciljev ter poročanje 
vodstvu, 

• načrtovanje in izvedba e-mail kampanj,  

• odgovornost za tržno uspešnost in ekonomsko upravičenost razvoja novih funkcionalnosti novih 
orodij, spletnih kampanj in digitalnih prodajnih poti,  

• upravljanje in uredništvo spletne strani zavarovalnice in Intranetne strani,  

• sodelovanje pri snovanju in izvedbi trženjskih akcij in komunikaciji z zunanjimi agencijami,  

• skrb za pozitivno podobo blagovne znamke Vite na spletu,  

• spremljanje in poročanje indikatorjev in analitike spletnega mesta.  

 

Kaj pričakujemo od tebe? 
• VII. ali VI/2. ali VI/1. stopnjo izobrazbe družboslovne ali druge primerne smeri, 

• pozitivno naravnanost, kreativnost in samoiniciativnost, 

• željo po nenehnem učenju in napredku, 

• sposobnost vživeti se v vlogo stranke in delovati skladno z razumevanjem njenih potreb in trendov na 
trgu, 

• znanje in izkušnje s področja digitalnega marketinga, 

• izkušnje s pripravo vsebin za družbena omrežja - Facebook, Instagram, Youtube, 

• napredno razumevanje platform Facebook Ads, Google Analytics, 

• osnovna uporaba platforme Wordpress ali drugega CMSja, 

• zaželeno je znanje s področja grafičnega oblikovanja in poznavanje programa Adobe Illustrator,  

• samostojnost pri delu in sposobnost timskega sodelovanja. 
 

Kaj ti ponujamo? 

• Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) ter s poskusnim 
delom 5 mesecev, 

• prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z možnostjo dela od doma, 

• možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih, 

• pričetek dela takoj oz. po dogovoru. 
 

http://www.zav-vita.si/
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Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela skupaj z življenjepisom in 
dokazili pošlješ do 10.12.2021 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si. 
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