
SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je nacionalni center za odzivanje 

na omrežne incidente, ki deluje pod okriljem raziskovalne mreže Arnes. Opravlja koordinacijo 

razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih 

zlorabah ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na 

elektronskih omrežjih. Poleg izvajanja rednih aktivnosti je SI-CERT v začetku leta 2011 prevzel 

tudi koordinacijo nacionalnega programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na 

internetu, ki je namenjen najširši slovenski javnosti. Vse naše aktivnosti so usmerjene v 

izobraževanje spletnih uporabnikov o temeljnih načelih varne rabe interneta in pravočasnemu 

prepoznavanja spletnih tveganj. 

 

V svojo ekipo vabimo novega sodelavca za ozaveščanje o informacijski varnosti programa 

Varni na internetu: 

KOORDINATOR PROGRAMA VARNI NA INTERNETU  

 

Odgovornosti: 

 

 upravljanje komunikacije in priprava vsebin za izobraževani portal;  

 načrtovanje, upravljanje in izvedba komunikacije preko različnih kanalov in načinov 

(družbena omrežja, kreativni brifi za agencije, zloženke, predavanja..); 

 načrtovanje in izvedba e-mail kampanj, spremljanje uspešnosti; 

 načrtovanje in komunikacija z mediji; 

 koordinacija aktivnosti programa, skrb za proračun; 

 priprava razpisov in poročil. 

 

 

Zahtevane in želene izkušnje, znanja in osebnostne kompetence: 

 

 poznavanje metod komuniciranja z javnostmi in sodobnih komunikacijskih sistemov; 

 zaželeno poznavanje področja vsebinskega marketinga;  

 poznavanje področja spletnega oglaševanja; 

 odlične pisne in govorne komunikacijske sposobnosti; 

 samostojnost in samoiniciativnost pri delu, radovednost, timska naravnanost, izražene 

organizacijske sposobnost; 

 interes za delovanje na področju informacijske varnosti;  

 poznavanje slovenske medijske krajine; 

 zaželene so izkušnje s področja priprave razpisne dokumentacije oz. poznavanje 

postopkov javnega naročanja.   

 

 

Formalne zahteve 

 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (II. Bolonjska stopnja) 

 aktivno znanje angleškega jezika 



 poznavanje CMS sistema Wordpress, zaželeno je poznavanje osnov on-site 

optimizacije, poznavanje Google Analytics oz. drugega orodja za spletno analitiko  

Ponujamo: 

 Zaposlitev za določen čas enega leta z željo in možnostjo dolgoročnega sodelovanja, 

 možnost samostojnega, strokovnega dela s stalnim izobraževanjem,  

 delovno okolje z najnovejšo tehnologijo, 

 sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah, 

 delo v privlačnem in pozitivnem delovnem okolju,  

 fleksibilen delovni čas. 

Več informacij o dosedanjih aktivnostih programa ozaveščanja o informacijski varnosti  Varni 

na internetu najdete na  portalu www.varninainternetu.si 

Kandidati naj življenjepis pošljejo na naslov zaposlitev@arnes.si, zadeva sporočila naj bo 

oblike: “VNI ime priimek“. 
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