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Postani novinar Financ
V uredništvih največjega poslovnega medija v Sloveniji krepimo novinarsko ekipo.  
Če si oseba, ki bi rada:
• odkrivala in pisala o dogajanju v gospodarskem in družbenem okolju doma in v tujini;
• z nasvetnimi novinarskimi prispevki pomagala podjetjem in vplivala na spremembe na bolje;
• poročala o uspehih slovenskih podjetij in prispevala k večji prepoznavnosti njihovih aktivnosti ter 

boljšemu poslovanju,
te vabimo k sodelovanju.

Kakšno delovno okolje lahko pričakuješ
Sproščeno in dinamično okolje, ki omogoča tako delo v uredništvu kot na terenu, pa tudi hibridno 
delo, torej z možnostjo (občasnega) dela od doma. Honorarno oziroma poskusno zaposlitev, ki bo 
vodila v redno delovno razmerje.

Kot novinarju ti pripadajo številne ugodnosti, med drugim prožen delovni čas, stimulativno plačilo 
z drugimi bonitetami, med katerimi je tudi več dni dopusta, ki ga mnogi izkoristijo za daljša 
potovanja.  Obenem ti bo dodeljen mentor, ki bo skrbel za tvoj napredek in razvoj, na pomoč pa ti 
bodo vedno priskočili tudi sodelavci.

Zakaj med mediji prav Časnik Finance
Smo neodvisen medij, kjer so ideje dobrodošle, saj so iz njih nastale mnoge odmevne zgodbe in 
poslovne priložnosti, ki so prispevale k razvoju slovenske družbe, pa tudi našega podjetja. Časnik 
Finance je del mednarodne medijske skupine Bonnier z več kot 10 tisoč zaposlenimi, znotraj katere 
se izmenjujejo številna znanja in izkušnje.

Zato smo z osrednjim poslovnim portalom in časopisom Finance eden najuspešnejših medijev 
v Sloveniji ter imamo največ digitalnih naročnikov, ustvarjamo pa še več kot 20 medijskih nišnih 
portalov in izdaj, smo tudi organizatorji najrazličnejših poslovnih in izobraževalnih dogodkov.

Smo gradnik mnogih medijskih in poslovnih karier
O naših novinarskih zgodbah vsak dan poročajo drugi slovenski mediji, uvedli smo številne novosti 
v medijskem biznisu in po različnih poteh širimo odnose s poslovnimi partnerji.

Ponujamo veliko priložnosti za karierno in osebnostno rast. Ustvarili smo veliko novinarjev in 
uspešnih poslovnežev v Sloveniji in na tujem, saj je pri nas kariero začelo mnogo današnjih borznih 
posrednikov, analitikov, bankirjev, marketingarjev, piarovcev in podjetnikov ter menedžerjev v 
podjetjih.

Kako si te predstavljamo
Želiš si redne zaposlitve. Si študent, ki lahko nameni več časa delu, ali oseba na začetku karierne 
poti, ki hoče graditi večletno kariero novinarja. Si oseba, ki se želi naučiti ustvarjati dobre in vplivne 
zgodbe, ki bodo odmevale, si odprta širjenju obzorij in znanj, ki ti pomagajo pri delu, ne nazadnje 
pa tudi komunikativna, samoiniciativna in kreativna.

Če se najdeš v zapisanem, ne oklevaj in se nam do 15. aprila  
prijavi na kadri@finance.si.


