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Skupina Admiral Slovenija združuje vrhunske storitve na področju igralništva, hotelirstva, gostinstva in zabave. Smo 
del mednarodne korporacije, ki se že vrsto let nahaja v samem vrhu svetovne igralniške industrije. 

 
Če si želiš novih izzivov, pri reševanju katerih ti bodo pomagali naši strokovnjaki s področja igralništva in marketinga, 

te vabimo, da nam pošlješ svoj življenjepis. 
 

Smo mlado podjetje, ki mu ne zmanjka energije in je ves čas v pogonu. Z veseljem bomo delili svoje bogato znanje s 
tabo in zagotavljamo ti, da ti v naši ekipi nikoli ne bo dolgčas. 

 
Če si željan/željna znanja, osebnega in kariernega razvoja v okolju, ki to spodbuja, je odprto delovno mesto lahko 

samo odskočna deska za še večje izzive znotraj naše skupine. 
  

 

Sprejmi izziv kot  

ASISTENT ZA ANALITIKO NA PODROČJU IGRALNIŠTVA (m/ž) 

Vaš prispevek: 

❖ analiza trga (konkurence),  
❖ sodelovanje pri ustvarjanju marketinških akcij, 
❖ vnos marketinških akcij v online sistem in ustrezno vodenje evidenc, 
❖ sodelovanje pri pripravi rednih mesečnih marketinških in igralniških poročil in analiz, 
❖ podpora pri izvajanju administrativnih nalog, 
❖ sodelovanje s hčerinskimi družbami iz celotne Slovenije in strokovnjaki na posameznih lokacijah. 

Kaj podjetje pričakuje od kandidata? 

❖ Najmanj VI/2. stopnja izobrazbe (zaželena ekonomsko poslovna smer), 
❖ aktivno znanje angleščine, znanje italijanščine in/ali nemščine je prednost, 
❖ napredno znanje Excel-a, 
❖ veliko mero kreativnosti in samoiniciativnosti, 
❖ delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. 

Kaj vam naše podjetje lahko nudi? 

❖ Sodelovanje s strokovnjaki s področja igralništva, 
❖ delo za polni delovni čas, 
❖ delo za nedoločen čas s poskusnim delom, 
❖ strokovno izpopolnjevanje, osebni in karierni razvoj, 
❖ dinamično in razgibano delo, 
❖ možnost napredovanja. 

Ugodnosti zaposlenih: 

❖ neformalna druženja z namenom krepitve pozitivnih medosebnih odnosov, 
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❖ izplačilo 13. plače, 
❖ pisarniška in IT oprema visoke kakovosti, 
❖ obdarovanje otrok zaposlenih (Božiček), 
❖ občasne majhne pozornosti/darila za zaposlene, 
❖ darilo ob poroki in rojstvu otroka, 
❖ nagrada za dobro opravljeno delo, 
❖ teambuildingi, novoletna srečanja.  

 

Lokacija dela: Trzin, Novo investicije d.o.o. 

Kontaktna oseba: vlogo in življenjepis poslati na: kadri@admiral.si   

Vabljeni, da z vašim odličnim znanjem doprinesete k prepoznavnosti in standardu podjetja. 

Naši zaposleni so naše največje bogastvo. 
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