
DIGITALNI SPECIALIST (M / Ž)
Delovne naloge:
- upravljanje profilov podjetja in blagovnih znamk na družbenih omrežjih v skladu s 

trženjsko strategijo,
- upravljanje spletne skupnosti podjetja,
- zakup digitalnega medijskega prostora,
- spletna komunikacija in urejenost sodobnih spletnih strani podjetja, 
- sodelovanje pri oblikovanju in implementaciji programov zvestobe,
- redna izdelava uredniških načrtov za digitalno komunikacijo ter presoja stroškovne

učinkovitosti,
- samostojno oblikovanje grafičnih rešitev za klasične in digitalne komunikacijske 

kanale in orodja,
- grafična postavitev novičnikov in internih komunikacijskih orodij.

Zahtevane kompetence in znanja:
- odlično poznavanje specifik sodobnih spletnih kanalov ter vsaj enoletne izkušnje na 

področju upravljanja spletnih kanalov komunikacije (družbenih omrežij, spletne 
trgovine, spletne podpore naročnikom), ki so dokazljive,

- tekstopisje prilagojeno digitalnemu kanalu komuniciranja, odlično poznavanje 
slovenskega knjižnega jezika,

- vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri (marketing, komunikologija, tržno 
komuniciranje, novinarstvo imajo prednost),

- aktivna raba angleškega in italijanskega jezika,
- komunikacijske sposobnosti (jasno govorno in pisno izražanje, znati poslušati, prijazna 

odločnost),
- sposobnosti  prenosa znanj na sodelavce, nekonfliktnost,  sposobnost timskega dela,
- odgovornost do področja dela, učinkovitost, zanesljivost, natančnost, točnost, 

urejenost,
- učljivost in nadgrajevanje znanja, kreiranje in uresničevanje izboljšav in poslovnih idej,
- proaktivnost, kreativnost,  sposobnost reševanja izzivov,
- pozitivnost, profesionalen odnos do dela, sodelavcev in poslovnih partnerjev, 

privrženost podjetju,
- vestnost, poštenost, prijaznost.

Nudimo:
- zaposlitev za 12 mesecev s poskusno dobo 4 mesecev,
- možnost dolgoročne zaposlitve,
- vlaganje v vaše izobraževanje in osebnostni razvoj,
- možnost napredovanja in stimulativno plačilo,
- delo v kreativnem, zagnanem in mladem kolektivu,
- delo v dinamičnem okolju, kjer so spremembe stalnica,
- delo v kreativnih in sodobnih prostorih, ki spodbujajo sodelovanje.

Pričakujemo:
- motivacijsko pismo,
- življenjepis kandidata/-ke z ustreznimi dokazili,
- seznam referenc s primeri ter seznam spletnih kanalov, kjer je razvidno delo 

kandidata/-ke.

Pisne ponudbe pošljite najkasneje do 8. decembra 2019 na naslov: Sanofarm d.o.o., 
Industrijska cesta 6r, 6310 Izola ali na elektronski naslov: razpis@sanofarm.si.

Vabljeni pogumni, ki ste se pripravljeni predstaviti na čim bolj kreativen način. Meje so 
samo v glavah. Presezimo jih! Mi vas pričakujemo drugačne.

Ambiciozno, dinamično in hitro rastoče podjetje
na področju fitoterapije in medicinskih pripomočkov

razpisuje prosto delovno mesto

Uživate v digitalnem svetu in ste mojster spletne komunikacije? 
Želite delati z odprtoglavimi sodelavci in brezmejnimi strokovnjaki? 

Želite organizacijo z jasno vizijo, ki jo soustvarjajo strastni sodelavci? 
Vabljeni na spoznavni razgovor!


