
Iščemo Facebook oglaševalca 

 

Te zanima svet digitalnega marketinga? Želiš imeti pomembno vlogo pri vodenju kampanj na 
svetovno uveljavljenih oglaševalskih platformah? Imaš ambicije po dokazovanju na podlagi 
rezultatov svojega dela in pridobivanju novih poslovnih znanj, ki so zelo cenjena? V kolikor 
si na zgornja vprašanja odgovoril-a z DA si na dobri poti, da postaneš del Growthcom ekipe. 

 

Delovno mesto Facebook oglaševalec (M/Ž) 

 

Iščemo osebo z ekonomsko izobrazbo, ki je vešča uporabe družbenih omrežij za poslovne 
namene s fokusom na oglaševanju. Zahtevane so najmanj 2 letne izkušnje predvsem z 
oglaševanjem na Facebook-u in Instagram-u. Izkušnje z oglaševanjem na ostalih družbenih 
omrežjih predstavljajo dodatno prednost. 

 

Kaj od tebe pričakujemo? 

 

• Odlično poznavanje vloge in specifik Facebook Ads, prodajnega lijaka, potreb kupcev 
in neprestano sledenje novostim 

• Znanja povezana z zasnovo in oblikovanjem prepričljivih marketinških vsebin ter 
ustvarjanje prodajnih tekstov 

• Zahtevane so najmanj 2 letne izkušnje pri oglaševanju na družbenih omrežjih s 
poudarkom na Facebook ads 

• Izkušnje z uporabo Photoshop, Canva in drugih programov za izdelavo kreativ 
• Ekonomska izobrazba: zaključen dodiplomski študij 
• Sposobnost analiziranja kampanj in podajanje predlogov na podlagi raziskave in 

poročil v Google analytics 
• Odlične organizacijske sposobnosti in postavljanje prioritet znotraj časovnih rokov 
• Pripravljenost za delo v timu in dobra volja 
• Močna želja po nabiranju novih znanj, izkušenj in osebnem razvoju 
• Dovolj razpoložljivega časa -> 8h 
• Odlično znanje angleškega jezika 
• Znanje drugega tujega jezika predstavlja prednost 
• Poznavanje Tag manager je prednost 
• Odlično poznavanje MS Office, predvsem Excel, Word, Powerpoint. 

 

Kaj nudimo? 

 



• Dolgoročno zaposlitev (po dogovoru: za nedoločen čas, določen čas) 
• Konkurenčno fiksno plačilo in stimulativen del za dobro opravljeno delo 
• Delo s kampanjami po celem svetu 
• Strokovni in osebni razvoj 
• Mentorstvo pri uvajanju v poslovni proces ter pri nadaljnjem razvoju 
• Izobraževanja po meri 
• Prijetno vzdušje, kjer se cenijo rezultati, trud, iskrenost in poštenost 
• Možnost napredovanja 
• Odprtost za nove ideje 
• Po dogovoru fleksibilen delovni čas 

 

V kolikor si se v opisu prepoznal-a te vabimo, da nam pošlješ svojo prijavo s CV in 
spremnim pismom v slovenščini najkasneje do 13. 5. na zaposlitev@growthcom.si 

 


