
 
 
 
 
 
 
 
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki zagotavlja 
omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter 
omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s 
sorodnimi organizacijami v tujini. 

 

 

Za delo na področju obveščanja in promoviranja storitev in e vsebin, ki jih 
nudimo, vabimo v naš tim novega sodelavca:  

IT KOORDINATOR ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (m/ž) 
 

 

Naloge in odgovornosti: 

• Načrtovanje, organizacija in izvedba obveščanja različnih ciljnih skupin 
javnosti. 

• Predstavitve in promoviranje storitev in e vsebin. 
• Uredništvo spletnih in e poštnih novic. 
• Sodelovanje pri načrtovanju, koordinaciji in podpori programske opreme za 

podporo e poslovanja in upravljanja odnosov s strankami. 
• Analiza in optimizacija procesov ter njihova priprava za digitalno 

transformacijo. 
• Koordinacija in podpora zunanjim izvajalcem. 

  

Pričakujemo: 

• VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja). 
• Samostojnost, komunikativnost in sposobnost dela v timu. 
• Odlične pismene in komunikacijske spretnosti (javno nastopanje in 

predstavitev storitev, tudi v angleškem jeziku). 
• Aktivno zanje angleškega jezika.  

 
 
Potrebna znanja: 

 
• Poznavanje upravljanja komunikacije na družbenih omrežjih in digitalnega PR. 
• Poznavanje zakonitosti pisanja za splet- priprava vsebin za različne 

komunikacijske kanale. 
• Poznavanje sistema za upravljanje z vsebinami (Wordpress). 



 
 
 
 
 
 
 

• Poznavanje sistema LMS (Moodle). 
• Poznavanje konceptov sistemov za upravljanje z dokumenti (DMS). 
• Poznavanje konceptov sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM).  
• Poznavanje konceptov sistemov za načrtovanje in upravljanje z viri (ERP).  
• Napredna uporabniška znanja iz programskega paketa Microsoft Office 

(predvsem Excel in Word). 
 

Ponujamo: 

• Možnosti samostojnega strokovnega dela. 
• Možnosti izobraževanja in razvoja. 
• Privlačno in pozitivno delovno okolje. 
• Stalen stik z najnovejšimi tehnologijami. 
• Delo v mladem, fleksibilnem in kreativnem okolju. 
• Zanimivo delo, sproščeno delovno okolje. 

 

Kandidati bodo opravljali delo za določen čas za čas trajanja projekta SIO 2020, 
predvidoma do konec junija 2020. 

Prijave pod šifro IT KOORDINATOR pošljite na naslov zaposlitev@arnes.si  

mailto:zaposlitev@arnes.si

