
Replika d.o.o. (www.replika.si), uveljavljen računovodski servis in hitro rastoča družba za 
računovodsko svetovanje in storitve, zaradi širitve mednarodnega dela poslovanja išče 

sodelavca za novo delovno mesto: 
 

Projektni manager za poslovni razvoj in marketing (m/ž) 
 
Izbranemu kandidatu ponujamo zaposlitev za polni delovni čas za daljše obdobje, stimulativno 
plačilo in delo v profesionalnem okolju, v katerem spodbujamo strokovni razvoj. 

Opis delovnega mesta: Izbrani kandidat bo na svojem delovnem mestu opravljal zlasti 
naslednje delovne naloge: 

-          Informatizacija poslovnih procesov:  
         idejno in projektno vodenje razvoja inovativnih IKT rešitev z visoko dodano 

vrednostjo na področju e-računovodstva, nepremičnin in podjetništva;  
         projektni management informatizacije poslovnih procesov v namen optimizacije 

poslovanja;  
         skrb za implementacijo orodij za učinkovitejši projektni management in   
         analiza in vrednotenje priložnosti za razvoj IKT aplikacij v namen promocije 

storitev podjetja in izboljšanja uporabniške izkušnje na spletu.  
-          Skrb za spletišče podjetja  

         urejanje spleta družbenih omrežij podjetja (Facebook, LinkedIn in družbena 
omrežja, ki so najbolj  uporabljena na ciljnih trgih podjetja);  

         skrb za urejenost in aktualnost spletnih strani podjetja in  
         urejanje in pozicioniranje spletne strani na različnih brskalnikih – SEO in spletno 

oglaševanje.  
-          Internacionalizacija podjetja  

         tržne raziskave in analiza tujih trgov v namen povečevanja prodaje na tujih trgih 
in razvoja novih tržnih priložnosti (strategija vstopa);  

         celovita podpora tujim strankam pri relokaciji poslovanja, osebni relokaciji ter 
širitvi mednarodnih podjetij na slovenski trg in  

         skrb za uveljavitev in pozicioniranje podjetja in storitev na tujih trgih – predvsem 
na rusko, arabsko in angleško govorečih, 

-          Proaktivno vodenje, organizacija in koordinacija podpornih aktivnosti za razvoj 
novih poslovnih priložnosti in področij  

         podpora pri razvoju in upravljanju strateških partnerstev na domačem in na tujih 
trgih;  

         identifikacija razvojnih priložnosti, osnovni opis razvojnih projektov in izdelava 
načrtov za konverzijo razvojnih priložnosti v obetavna nova poslovna 
področja;  

         projektni management in vrednotenje investicijskih priložnosti in  
         podpora pri pridobivanju alternativnih virov financiranja za razvojne projekte ter 

-          Optimizacija trženjsko-prodajne funkcije v podjetju  
         analiza portfelja strank in ažuriranje pogodb s strankami glede na realizacijo v 

preteklih obdobjih;  
         razvoj cenovnih strategij in sistemov ugodnosti;  

http://www.replika.si/


         sistematizacija dopisov, pogodb in ponudb za učinkovitejše vodenje poslovnih 
procesov in  

         vzpostavitev in vodenje sistema za ohranjanje dobrih odnosov s ciljnimi 
javnostmi podjetja (PR) ter ugleda podjetja (tekmovanja, blagovna znamka 
podjetja kot delodajalca, poslovna odličja in družbeno odgovorni projekti).  

Pogoji za kandidiranje na delovno mesto: K prijavi vabimo kandidate, ki: 

- imajo zaključeno 7. stopnjo izobrazbe (oz. 2. bolonjsko stopnjo) ekonomske ali 
sorodne družboslovne smeri (s področja trženja, informatike, menedžmenta ipd.), 

- tekoče govorijo ruski in angleški jezik (zmožnost samostojne poslovne uporabe 
tretjega jezika je prednost), 

- imajo teoretična znanja s področja računovodstva in davčne zakonodaje, ekonomike 
in poslovanja podjetja, 

- imajo izkušnje ali znanja povezana s projektnim delom v mednarodnem okolju in 
trženjsko-prodajnimi predstavitvami, 

- imajo dobro znanje s področja trženja in prodaje, 
- imajo znanje trženja s pomočjo spletnih brskalnikov in zakupa ključnih besed, 
- so vešči uporabe spletnih orodij za projektni management, 
- poznavajo in imajo izkušnje z urednikovanjem družbenih omrežij, 
- odlično poznajo orodja MS Office (dnevna uporaba Excela), 
- znajo delati samostojno, so visoko odzivni in sposobni izdelave kakovostnih pisnih 

projektnih nalog. 
- so usmerjeni k strankam, prizadevni, zanesljivi in upoštevajo interne standarde dela. 

 

Pričakovano obdobje sodelovanja je vsaj 2 leti, kandidatu pa v tem obdobju nudimo tudi 

možnost dodatnega usposabljanja in mentoriranja. Kandidat bo aktivno sodeloval z vodstvom 

podjetja, zato pričakujemo, da bo urejen, pismen, razgledan in komunikativen. 

 

Prednost imajo kandidati, ki imajo vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju trženja, 

informatike in dela v mednarodnem poslovnem okolju. 

 

Vljudno vas prosimo, da se na oglas prijavite samo v primeru, da izpolnjujete večino 

zgoraj navedenih pogojev oziroma ste morebiten manko pogojev pripravljeni 

nadomestiti z intenzivnimi tečaji in usposabljanji tekom prvega leta zaposlitve. 

 

Ker želimo zaposliti kandidata, ki je samoiniciativen in razume našo poslovno filozofijo, vas 
vabimo, da k prijavi priložite največ 2 strani vaših predlogov za specifične projekte za 
vsako izmed iztočnic pri opisu delovnega mesta. Pri pripravi dokumenta, ki je obvezni del k 
prijavi za delovno mesto, si lahko pomagate z našo spletno stranjo http://www.replika.si/.  
 

Prijave v obliki:  

 motivacijskega pisma,  

 predlogov za specifične projekte v sklopu opisa delovnega mesta (max. 2 strani) 

in 

 CV-ja v slovenskem in angleškem jeziku  

prosim pošljite na elektronski naslov: benjamin.leskovec@replika.si.  
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