Številka: 1-74/20-KR
Datum: 18.3.2020

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova
Gorica objavlja

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC
ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž
rok prijave: 5. april 2020
Opis del in nalog:
 Urejanje spletnih virov fakultete.
 Vsebinski marketing.
 Pisanje PR sporočil.
 Skrb za učinkovito promocijo študijskih programov in drugih dejavnosti fakultete v
Sloveniji in tujini.
 Pomoč pri organiziranju predstavitev študijskih programov in drugih dejavnosti
fakultete.
 Pomoč pri načrtovanju in izvajanju marketinških aktivnosti.
 Pomoč pri pripravi promocijskega materiala.
 Skrb za dobro poslovno komunikacijo.
 Obiski poslovnih partnerjev v Sloveniji in tujini.
 Sodelovanje na mednarodnih sejmih.
 Skrb za doseganje zastavljenih ciljev na področju promocije dejavnosti fakultete.
 Vodenje evidenc o delu in tržnih aktivnostih.
 Druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu
nadrejenega.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
univerzitetna izobrazba oz. bolonjska 1. stopnja
Trajanje zaposlitve:
določen čas 6 MESECEV z možnostjo podaljšanja pogodbe
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevane delovne izkušnje s področja dela: 2 leti
 zahtevan vozniški izpit kategorije B
 zahtevano znanje jezikov:
angleški jezik (razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro)
slovenski jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje- tekoče, pisanje- tekoče)

srbski ali hrvaški jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje–tekoče, pisanje-tekoče)
 zahtevana rač. znanja:
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Programi za oblikovanje (Adobe Illustrator, Indesign, Premiere pro itd.) -osnovno
Program Canva – dobro
Wordpress – osnovno
Družbena omrežja – dobro

-

drugi dodatni pogoji:
Sposobnost kreativnega pisanja
Poznavanje Mailchimp platforme (zaželeno, ni pogoj)
Dobro poznavanje družbenih omrežij
Znanje SEO
Kreativnost in občutek za oblikovanje (Adobe programi in Canva)
Pripravljenost na potovanja (tudi v tujino)
Druge veščine: Sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel
za organizacijo dela, dinamičnost, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z
ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest,
samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost.

Rok za prijavo kandidatov: 5.4.2020
Način prijave kandidatov:
Kandidati naj izpolnijo elektronsko vlogo, ki je dostopna na spletni strani www.fuds.si, pod
zavihkom Karierni center  Razpisi.
!!! Vloga mora obvezno vsebovati:
- življenjepis v obliki Europass
- izpolnjen kadrovski vprašalnik na naslednji povezavi.
Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.
Kontaktna oseba delodajalca:
Mirijana Cota, Svetovalka dekana za trženje, mirijana.cota@fuds.si, 051 628 995
Klara Remec, Glavni tajnik, klara.remec@fuds.si, 05 333 00 90

Datum objave: 19.3.2020

