Where linking creates synergy
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Zadeva: V NAŠO SREDINO VABIMO NOVE SODELAVCE
(vodja projektov | razvijalec poslovnih projektov)

Spoštovani,

Kot inovacijski grozd (cluster) združuje vodilna slovenska podjetja elektronske in elektroindustrije,
energetike, ponudnike in uporabnike energetsko učinkovitih rešitev, vrhunske raziskovalne in izobraževalne
ustanove, predstavnike javne uprave in druge deležnike slovenskega inovacijskega in podpornega okolja.
Zaradi povečanega obsega dela potrebujemo nove sodelavce.
Ponujamo pestro delovno mesto v manjšem in dinamičnem timu, katerega glavnina aktivnosti je usmerjena
v ustvarjanje sinergije med podjetji, raziskovalno izobraževalnimi ustanovami in državo.
Zaposlitev prinaša veliko priložnosti za vodenje in koordinacijo projektov razvoja najnovejših tehnologij in
produktov, usklajevanje projektnih partnerjev v Sloveniji in EU, seznanjanje z novimi trendi in
tehnologijami na področju učinkovite rabe energije, pametnih električnih naprav in sistemov, pametnih
stavb in doma prihodnosti.

Podrobnosti o razpisanih delovnih mestih v nadaljevanju.
Dodatne informacije na info@teces.si ali 02 333 13 54 (Irena).

TECES_zaposlujemo_razpis_20190528.docx

1|4

maj, 2019 © TECES, SRIP PSiDL

TECES je že od leta 2001 dalje prepoznan slovenski nosilec strateških razvojnih partnerstev.

Where linking creates synergy

Vodja projektov / Project manager (m/ž)

Področje dela
▪
/opis del in nalog ▪

Znanje jezikov

Zaželena znanja
in izkušnje

koordinacija in vodenje projektov,

▪

povezovanje partnerjev v domačih in mednarodnih mrežah na
področju elektro industrije, energetike in energetsko učinkovitih
rešitev in produktov,

ciljno usmerjeno povezovanje partnerjev v okviru poslovnih
fokusov grozda TECES,

▪
▪

skrb za stalen stik s člani in pridobivanje novih članov,
skrb za povezovanje s partnerji v domačih in mednarodnih mrežah
na področju elektro industrije, energetike in energetsko učinkovitih
rešitev in produktov,

▪

sodelovanje v ključnih strateških projektih gospodarstva,
raziskovalnih organizacij in države,

▪

priprava novih projektov na domače in tuje razpise (pisanje prijav,
sestava partnerstva…),

▪

izdelava in vodenje projektne dokumentacije,

▪

priprava vmesnih in končnih projektnih poročil,

▪

spremljanje in usklajevanje projektnega dela skladno s pogodbami
o financiranju in razpisnim pogojem,
spremljanje porabe sredstev ter njihovo usklajevanje z zahtevami
raznih razpisov ter finančno sledenje izvajanja projektov,

▪

usklajevanje projektnih partnerjev v Sloveniji in EU

▪
▪

koordinacija predlogov, priprava in vodenje projektov,
priprava novih projektov na domače in tuje razpise (pisanje prijav,
sestava partnerstva…),

▪

občasna potovanja po Sloveniji in EU,

▪

izdelava in vodenje projektne dokumentacije,

▪

komunikacija s partnerji.

▪
▪

priprava vmesnih in končnih projektnih poročil,
spremljanje in usklajevanje projektnega dela skladno s pogodbami
o financiranju in razpisnim pogojem,

▪

spremljanje porabe sredstev ter njihovo usklajevanje z zahtevami
raznih razpisov ter finančno sledenje izvajanja projektov,

▪

občasna potovanja po Sloveniji in EU,

▪

komunikacija s partnerji.

▪

pričakovana vsaj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, kot je npr.
elektrotehnika, strojništvo, računalništvo, informatika in podobno.

▪

Izobrazba

Razvijalec poslovnih projektov / Project business developer
(m/ž)

▪

pričakovana vsaj VII. stopnja izobrazbe

▪

izobrazba tehnične smeri je prednost, ni pa nujna.

▪

odlične pisne sposobnosti v slovenskem in angleškem jeziku

▪

odlične pisne sposobnosti v slovenskem in angleškem jeziku

▪

dodatno znanje nemškega ali vsaj enega drugega tujega jezika je
prednost

▪

dodatno znanje nemškega ali vsaj enega drugega tujega jezika je
prednost

▪

splošna razgledanost iz poznavanja in razumevanja trendov,
tehnologij, digitalizacije, inoviranja, razvoja izdelkov,

▪

dobro poznavanje in razumevanje trendov, tehnologij,
digitalizacije, inoviranja, razvoja izdelkov,

▪

poznavanje razpisnih mehanizmov oz. konkretne izkušnje pri
izvajanju ali vodenju evropskih projektov (H2020, INTERREG,
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Naziv delovnega
mesta
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▪

▪

Računalniška
pismenost in
kompetence

Nudimo:

poznavanje področja elektronske ali elektroindustrije, energetike,
energetske učinkovitosti, pretvorbe energije, električnih naprav in
sistemov, pametnih stavb…,

▪
▪

poznavanje delovanja grozdov (clustrov) je prednost,
poznavanje razpisnih mehanizmov oz. konkretne izkušnje pri
izvajanju ali vodenju evropskih projektov (H2020, INTERREG,
ARRS), je prednost, saj boste sodelovali pri pripravi novih prijav
na domače in tuje razpise,

▪

dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti (sodelovali
boste v interdisciplinarnih timih, z različnimi partnerji iz industrije,
razvojno raziskovalnih in izobraževalnih institucij, vladnih institucij
in drugih),

▪

poznavanje metodologij in tehnik projektnega vodenja (prednost
imajo kandidati s certifikati).

▪

odlično poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik besedil Word, ▪
zahtevno delo s preglednicami Excell, e-pošta…),

odlično poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik besedil Word,
zahtevno delo s preglednicami Excell, e-pošta…),

▪

dobra uporaba družbenih omrežij.

▪

dobra uporaba družbenih omrežij.

vsaj 36 mesecev s področja vodenja projektov in/ali

▪

vsaj 60 mesecev s področja vodenja projektov in/ali

Delovne izkušnje ▪

Značajske
lastnosti

dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti (sodelovali
boste v interdisciplinarnih timih, z različnimi partnerji iz industrije,
razvojno raziskovalnih in izobraževalnih institucij, vladnih institucij
in drugih),
poznavanje metodologij in tehnik projektnega vodenja (prednost
imajo kandidati s certifikati).

▪

▪

izkazane strokovne in delovne kompetence s področij načrtovanega ▪
dela.

izkazane strokovne in delovne kompetence s področij načrtovanega
dela.

▪

inovativnost, proaktivnost, natančnost, zanesljivost,

▪

inovativnost, proaktivnost, natančnost, zanesljivost,

▪

osebna urejenost, pozitiven odnos,

▪

osebna urejenost, pozitiven odnos,

▪

prilagodljivost in samostojnost pri delu, ciljna usmerjenost

▪

prilagodljivost in samostojnost pri delu, ciljna usmerjenost

▪

smisel za timsko delo

▪

smisel za timsko delo

▪

delovno mesto v Mariboru,

▪

delovno mesto v Mariboru,

▪

zaposlitev TAKOJ,

▪

zaposlitev TAKOJ,

▪

zaposlitev je primerna za kandidate, ki si želijo dolgoročnega
sodelovanja,

▪

zaposlitev je primerna za kandidate, ki si želijo dolgoročnega
sodelovanja,

▪

možnost zaposlitve za nedoločen čas,

▪

možnost zaposlitve za nedoločen čas,

▪

skrb za osebni in strokovni razvoj,

▪

skrb za osebni in strokovni razvoj,

▪

dinamično delo v manjšem timu.

▪

dinamično delo v manjšem timu,

▪

priložnost ustvarjanja zgodb usmerjenih v iskanje sinergije med
podjetji, raziskovalno izobraževalnimi ustanovami in državo,

▪

priložnost ustvarjanja prepoznavnih razvojnih zgodb slovenskega
gospodarstva usmerjenih v krepitev sinergij med podjetji,
raziskovalno izobraževalnimi ustanovami in državo.
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ARRS), je prednost, saj boste sodelovali pri pripravi novih prijav
na domače in tuje razpise,
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nudimo priložnost za seznanjanje z novimi trendi in tehnologijami
na področju učinkovite rabe energije, pametnih električnih naprav
in sistemov, pametnih stavb in doma prihodnosti.

▪

prijave sprejemamo do 14.6.2019 na info@teces.si

▪

življenjepisu priložite relevantna potrdila in kratek opis, za kaj bi
▪
bili primerni za to delovno mesto v slovenskem in angleškem jeziku
(do 1500 znakov),

življenjepisu priložite relevantna potrdila in kratek opis, za kaj bi
bili primerni za to delovno mesto v slovenskem in angleškem jeziku
(do 1500 znakov),

▪

dodatne informacije na info@teces.si ali 02 333 13 54 (Irena).

dodatne informacije na info@teces.si ali 02 333 13 54 (Irena).

▪

▪

prijave sprejemamo do 14.6.2019 na info@teces.si
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Prijava

▪
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