
 
Delovno mesto: Mlajše projektne vodje (Junior Project Managers) (odprtih je 
več delovnih mest) (M/Ž) 
 
Rok za prijavo: 31.1.2022 
 
Projekt RUNE*, v sklopu katerega gradimo širokopasovno optično omrežje na 
podeželskih območjih Slovenije, raste. Zato iščemo nove sodelavce, ki se boste 
pridružili naši ekipi kot mlajše projektne vodje (m/ž) (Junior Project Managers).  
 
Kaj iščemo? 
Iščemo kandidate, ki: 

• imate visokošolska izobrazbo 2.stopnje ali visokošolsko univerzitetno 
izobrazbo (prejšnja) na področju telekomunikacij, elektrotehnike, 
gradbeništva, ekonomije, organizacija dela;  

• ste motivirani, zagnani za delo in željni pridobivanja novih znanj in 
izkušenj  

• se dobro znajdete s številkami  
• vam je blizu delo z Excellom 
• se ne ustavite pred izzivi 
• zelo dobro razumete, govorite in pišete v angleškem jezik  
• imate vozniški izpit B kategorije 

 
Predhodne delovne izkušnje niso pogoj! 
 
Kaj ponujamo? 

• Zaposlitev za določen čas, 40ur/teden. Gre za projektno delo, ki bo trajalo 
predvidoma do konca leta 2023, zatem pa ima kandidat možnost 
zaposlitve pri infrastrukturnem operaterju. 

• Možnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. 
• Zanimivo delo, kjer izzivov ne manjka. 
• Delo v prijetni ekipi. 
• Urejene delovne razmere. 

 
Delovno mesto je v Sežani, možnost hibridnega dela (v pisarni in na 
daljavo). 
 
Si želiš s svojim znanjem in delom prispevati k razvoju, rasti in uspešnosti 
projekta RUNE? Vabljen/-a, da se nam pridružiš. 
 
Svojo prijavo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (ne pozabi priložiti CV) in 
kaj je razlog, da bi prav ti bil/-a prava oseba za delo v naši ekipi posreduj na: 
info@ruralnetwork.eu Prijave sprejemamo do 31.1.2022 
 
Zaposlovalec: podjetje Vahta d.o.o., Sežana  
 
Kontakt za dodatne informacije: Tina Ambrožič, 
tina.ambrozic@ruralnetwork.eu  
 
*O projektu RUNE 



 
Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške 
pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro 
širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih področjih v 
Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni 
projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra 
hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada 
Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja 
Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia in RUNE Crow. 
Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel 
nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji. 
 
Več informacij o projektu RUNE: www.ruralnetwork.eu  
 
 


