
 

 

Smo mlada, inovativna in multidisciplinarna ekipa strokovnjakov osredotočenih na digital-experience 

pristop. Naša ekspertiza je razvoj najboljše uporabniške izkušnje z namenom ustvarjanja čim višje 

dodane vrednosti. Sodelujemo tako z domačimi kot tujimi naročniki, ki so v našem načinu dela prepoznali 

ogromno prednosti.  

S strokovno ekipo ustvarjamo tudi strateške projekte na področju razvoja blagovnih znamk.  

 

Iščemo kandidate z izkušnjami vodenja projektov s poudarkom na strateških, razvojnih in UX projektih. 

 

Naloge: 

● Samostojno vodenje zahtevnejših, celostnih projektov 

● Skrb za kakovostno načrtovanje projektov in izvedbo projektov znotraj časovnih in finančnih 

okvirjev 

● Odgovornost za kakovostno projektno dokumentacijo 

● Vodenje projektnega tima (komunikacija in koordinacija z ekipo strategov, načrtovalci 

uporabniške izkušnje, oblikovalci, programerji, social media managerji in/ali zunanji izvajalci in 

ostali izvajalci na projektu) 

● Komunikacija in koordinacija aktivnosti z naročniki in partnerji 

● Priprava ponudb in pogodb 

● Iskanje novih idej in rešitev, ki bodo okrepile prodajo in izboljšale uspeh podjetja 

● Obiskovanje poslovnih partnerjev in samostojne predstavitve storitev 

● Odgovornost za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev 

● Podpora pri pripravi marketinških strategij 

 

Kaj iščemo: 

● Vsaj 2 leti izkušenj samostojnega načrtovanja in vodenja digitalnih projektov 

● Vodenje več projektov hkrati in upravljanje prioritet s celotno ekipo 

● Razumevanje digitalnih trendov in tehnologij 

● Razumevanje marketinga (znamčenja, dig. performenca..) 

● Odgovornost, zanesljivost in natančnost pri delu 

● Sposobnost analitičnega in strateškega razmišljanja 

● Sposobnost individualnega dela, vendar hkrati sposobnost dela v timu 

● Željo po osebnostnem in kariernem razvoju 

● Odlično govorno in pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku 

● Ustrezna izobrazba univerzitetne ravni (marketing, ekonomija, ipd.) 

● Osnovno poznavanje Google Analytics, poznavanje Facebook Business Manager in Google 

Adwords je prednost 

● Izkušnje z delom v agenciji so prednost 

 

 

Kaj nudimo: 

● Zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim obdobjem 

● Nagrajevanje za nadpovprečne rezultate 

● Sodelovanje z naročniki slovenskih in tujih podjetij 

● Možnost napredovanja 

● Sproščeno in dinamično delovno okolje 



● Delo v kreativnem in perspektivnem delovnem okolju 

 

 

Če se prepoznaš v opisu zgoraj, potem pošlji svoj življenjepis preko spletnega obrazca ali na elektronski 

naslov hr@numo.si. Odgovorili ti bomo v treh delovnih dneh in te obvestili o nadaljnjih korakih. 

 

 

Začetek dela: takoj 

Lokacija: Ljubljana in od doma 

https://forms.gle/5kuEh7hrcHaWAthV6
mailto:hr@numo.si

