
 

  

Družba ELPRO Lepenik & Co. d.o.o., z 31 letno tradicijo uspešnega poslovanja, družbeno odgovornostjo in 
trajnostno naravnanostjo, 

IŠČEMO NOVEGA SODELAVCA na oddelku ELPRO pisarna (back office).  

ZATE, ki si želiš nekaj več in te veseli digitalno/računalniško usmerjeno delo, odpiramo PROSTO 
DELOVNO MESTO – ASISTENT ZA DIGITALIZACIJO (m/ž). 

PONUJAMO: 

 fiksno ali fleksibilno obliko dela (kraj, čas, hibridno) 
 plačilni razred od 1.300 do 1.600 bruto za prvi dve leti 
 karierno napredovanje 
 delo s sodobno IKT opremo, orodji in podatkovnimi bazami 
 varno zaposlitev 
 stabilno in urejeno delovno okolje 
 delo v manjši povezani delovni skupini 
 mentorstvo 
 polni delovni čas, enoizmensko delo 
 začetna zaposlitev za določen čas 3 mesecev, z namenom zaposlitve za nedoločen čas. 

Delo se opravlja samostojno, za poslovne uporabnike (B2B) in je vsebinsko zelo raznoliko.  
 
Delo izbranega kandidata obsega: 

• pozicioniranje ELPRO LEPENIK produktov/storitev na spletu (uporabniška izkušnja, digitalni marketing, 
družbena omrežja ...) 

• SEO (optimizacija delovanja spletne strani) 
• preverjanje učinkovitosti spletne strani in spletne trgovine (skrb za delovanje, izgled, uporabnost, 

ažurnost podatkov ...) 
• aktivno načrtovanje in izvajanje projekta s področja digitalne transformacije in razvoja digitalizacije 
• delovanje v skladu z vzpostavljeno družbino digitalno, marketinško in prodajno strategijo  

V sklopu usposabljanja se kandidati priučijo in usposobijo za delo in predhodno opravljanje podobnega dela 
ni obvezno. Najpomembnejša je dolgoročna želja in veselje do opravljanja takšnega dela.  

 
Od kandidata pričakujemo: 

Strokovna izobrazba: najmanj V. stopnja izobrazbe z odličnim znanjem slovenskega in angleškega jezika.  
 
Delovne izkušnje niso pogoj.  
 
Potrebna znanja: odlično znanje slovenskega in angleškega jezika (oblikovanje in urejanje besedil); 
računalniška in digitalna pismenost ter aktualnost področja; poslovna komunikacija in poslovni bonton.  
 
Kompetence: samostojnost, sistematičnost, učljivost, natančnost, ustvarjalno in odprto razmišljanje, 
digitalna miselnost, potrpežljivost/vztrajnost, samo preverjanje, analitičnost, pozitiven odnos, komunikacija, 
prilagodljivost …  
 

PRIJAVITE SE NA asistent@elpro.si, kontaktna oseba: Katarina Žunko; 041 223 644. 

Prijavni rok: do vključno 18. 11. 2022 

PRIČAKUJEMO TE! 

mailto:asistent@elpro.si

