
 
 

 
Številka: 1100-0001/2022-1  
Datum: 23.06.2022 
 

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. .o. o. razpisuje v okviru projekta INCOMING AGENCIJA 
prosto delovno mesto 

 

PROJEKTNI SODELAVEC ZA TURIZEM (M/Ž) 

 
Od kandidata se pričakujejo naslednje naloge: 

• projektno delo; 

• vodenje dejavnosti trženja lokalne turistične ponudbe in zastopanje agencije kot 
organizatorja potovanj; 

• vodenje in organizacija ter sodelovanje na promocijskih aktivnostih, prireditvah, 
dogodkih; 

• organizacija in trženje turističnih produktov; 

• vodenje turistov po območju Štajerske; 

• vodenje poslovne korespondence, vodenje sestankov, razgovorov, predstavitve; 

• delo s strankami; 

• delo na terenu (vključevanje ponudbe v turistične produkte,…); 

• komunikacija s strankami in partnerji v tujem jeziku; 

• občasno urejanje spletne strani in upravljanje profilov na družbenih omrežjih; 

• strokovna in tehnična podpora pri izvajanju projektov; 

• druge naloge, določene z letnim načrtom delodajalca. 
 
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju trženja in prodaje turističnih produktov; 

• vozniško dovoljenje B kategorije in lastno prevozno sredstvo; 

• zahtevana stopnja izobrazbe: najmanj V. stopnja; 

• znanje tujih jezikov: angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje 
tekoče, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro. 

• računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, 
delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, 
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje – osnovno; 

• dodatna znanja tujih jezikov so prednost; 

• poznavanje računalniških grafičnih orodij je prednost; 

• prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z nacionalno licenco (državnim izpitom) 
turističnega vodnika, opravljeno pri Turistično gostinski zbornici Slovenije. 

 



 
Osebnostne zahteve (značilnosti): komunikativnost, odgovornost, sodelovanje, 
samoiniciativnost, točnost, natančnost, urejenost, obvladovanje kriznih situacij in 
sprejemanje novih znanj.  
 
Od zaposlenih v Razvojni agenciji Slovenske gorice se pričakuje, da imajo željo in možnost, da 
se udeležujejo službenih potovanj, izobraževanj in srečanj. Hkrati pa odlično poznajo območje 
s ponudbo iz Slovenskih goric ter z veseljem opravlja svoje delo.  
 
Prijava mora vsebovati: 
• življenjepis zapisan v obliki CV – Europass,  

• dokazilo o stopnji izobrazbe, 
• dokazilo za vsaj 3 leta izkušenj na področju trženja in prodaje turističnih produktov. 
 
Čas trajanja aktivnosti delovnega mesta: 

• poskusna doba 3 mesece; 
• zaposlitev za določen čas;  
• delovno razmerje se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja; 

• polni delovni čas: 40 ur na teden z gibljivim delovnim časom. 
 

Kontaktna oseba: Milojka Domajnko, milojka@rasg.si, 041 346 593 

 
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati 
naj pisno vlogo pošljejo na elektronski naslov Razvojne agencije Slovenske gorice, d.o.o.: 
rasg@rasg.si. 

Kot pravočasne se štejejo vloge prispele najkasneje do 4.7.2022 do 12. ure.  

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku. 

 

dr. Milojka Domajnko l.r. 

Direktorica RASG, d.o.o. 
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