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Naziv delovnega mesta: Asistent projektnim vodjem  

Delovne izkušnje 

Vsaj 2 leti delovnih izkušenj, zaželeno na primerljivih delovnih področjih. Izkušnje so lahko tudi iz naslova 

študentskega dela. 

 

Potrebna znanja in formalna izobrazba 

· aktivno znanje angleškega jezika 

· dobro poznavanje orodji MS Office in dela s preglednicami na zahtevnejši ravni, 

· dobre komunikacijske sposobnosti in iznajdljivost, 

· pozitivna naravnanost in veselje do dela z ljudmi, 

· poznavanje področja projektnega vodenja in timska naravnanost, 

· samostojnost in zanesljivost 

· dobro poznavanje računalniških orodij 

 

 

Dodatna znanja in veščine 

· zaželjeno poznavanje tehnologij na področju elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev 

· zaželjeno poznavanje metod timskega in projektnega dela (Jira, Microsoft Teams, Confluence)  

· vztrajnost pri uresničevanju planiranih aktivnosti 

· sposobnost koordiniranja 

· samoiniciativnost, sistematičnost, vestnost in natančnost 

· vozniški izpit B kategorije 

 

Opis dela 

Oseba bo v uvodni fazi primarno zadolžena za celovito podporo, pomoč pri aktualnih projektih drugih projektnih 
aktivnostih in pri pridobivanju novih projektov v nadaljevanju pa bo pridobivala več samostojnosti in odgovornosti 
pri vodenju projektov. Del delovnih nalog bo namenjen tudi podpori pri razvoju novih storitev. Od kandidata 
pričakujemo samoiniciativnost pri razvijanju odnosov z zaposlenimi ter obstoječimi in postopno tudi z novimi 
poslovnimi partnerji. 

 

Podrobnejši opis dela 

· pomoč pri organiziranju, načrtovanju in vodenju projektov 

· pomoč pri pripravi analiz trga, potreb in zahtev naročnika 

· sodelovanje pri pripravi projektnega načrta in pri izvajanju vseh potrebnih aktivnosti 

· koordinacija projektnih aktivnosti po navodilu vodje projekta 

· sodelovanje, usklajevanje in pomoč pri pridobivanju tehničnih specifikacij pri posameznem projektu 

· sodelovanje pri izpeljavi, koordiniranju in vodenju projektne skupine 

· poročanje vodstvu o poteku projektov 

· priprava analiz uspešnosti aktivnosti pri kupcih 

· sodelovanje, vodenje in usklajevanje pri pripravi predstavitvenih gradiv, 

· sodelovanje pri pripravi aktivnosti podjetja ter implementaciji le-teh do kupcev 

· spremljanje naročil kupcev  

· pomoč pri upravljanju sprememb in nadgradenj na projektu 

· spremljanje aktivnosti konkurence na trgu 

· druge naloge po navodilu delodajalca 
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