Datum: 07.12.2016
Štev.: 110-24/2016/1

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F
in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO
objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto
Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)
Zahtevani pogoji:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
magistrska izobrazba,
– 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v turizmu,
– najmanj 3 leta vodstvenih ali vodilnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje angleškega jezika in jezika države, kjer je predstavništvo, na višji ravni oziroma v skladu z
evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2, poznavanje računalniških programov v okolju
Windows.
Opisi delovnih nalog:
– predstavljanje agencije v Italiji,
– priprava in izvedba načrta trženja v Italiji ter merjenje promocijskih učinkov,
– spremljanje in analiziranje notranjega razvoja turizma, mednarodne turistične aktivnosti in promocijskih
aktivnosti Italije,
– raziskava tržišča in analiza turističnih trendov v Italiji,
– opravljanje turistično-informativne dejavnosti za javnost, vključno s pošiljanjem informacij,
– stiki s predstavniki turističnega gospodarstva v Italiji (turistične agencije, tour operatorji, prevozniki,
letalske družbe, novinarji) ter oskrbovanje le-teh s turistično-informativnim in propagandnim materialom,
– iskanje posebnih priložnosti za promocijske aktivnosti,
– sodelovanje z nacionalnimi turističnimi organizacijami in asociacijami ter mednarodnimi strokovnimi
združenji v Italiji,
– skrb za smotrnost poslovanja predstavništva,
– mesečno poročanje o delu, trgu, rezultatih, trendih in aktivnostih konkurence v skladu s pravili in navodili
centrale,
– sodelovanje pri organizaciji in organizacija različnih oblik izobraževanja in usposabljanja poslovnih
subjektov,
– urejevanje poslovnih spletnih strani področja in CRM v okviru področja;
– izvajanje postopkov javnih naročil, razpisov in pozivov v okviru sektorja,
– vzpostavljanje in vodenje evidenc z delovnega področja,
– izdelava najzahtevnejših poročil in analiz,
– izvajanje najzahtevnejših projektov,
– skrb za sodelovanje s subjekti turistične organiziranosti, s strokovnimi organizacijami, institucijami in
posamezniki z delovnega področja,
– sodelovanje na okroglih mizah, tiskovnih konferencah in druga javna nastopanja,

–

izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in
sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

Z izbranim kandidatom bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, za mandatno obdobje 4 let, s
trimesečnim poskusnim delom, s predvidenim nastopom dela 1. februar 2017. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Galleria Buenos Aires 1,
v Milanu, Italija.
Kandidati naj svoji prijavi za razpis priložijo:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave glede delovne dobe,
glede delovnih izkušenj na splošno in še posebej glede delovnih izkušenj na področju turizma in
izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter dokazila – izjave ali potrdila ustreznih institucij, glede
poznavanja računalniškega okolja Windows,
– dokazila o: izobrazbi (kopija diplome) ter znanju jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove,
verificirane za učenje tujih jezikov...)
– vizijo delovanja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji, za obdobje 2017-2020, ki naj
vsebuje tako oceno stanja na italijanskem turističnem trgu kot tudi oceno dosedanjega delovanja
predstavništva.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno
29.12.2016 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13,
1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Italiji«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
mag. Maja Pak
direktorica STO
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