
V Eko krogu, društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo, iščemo sodelavca na področju 

komuniciranja preko družabnih omrežij in tradicionalnih medijev. Delovno mesto je za 

polovični delovni čas (20 ur tedensko) za obdobje 3,5 mesecev z možnostjo podaljšanja. 

Prijave in življenjepise pričakujemo najkasneje do 20. 8. 2021.  

Nudimo: 

• razgibano delo v eni najbolj znanih nevladnih okoljskih organizacij v Sloveniji, 

• sodelovanje v strokovnem timu zaposlenih in prostovoljcev, 

• sodelovanje s partnerji in strokovnjaki na področju okoljevarstva s poudarkom na 

ravnanju z odpadki, 

• vpletenost v mreže okoljskih NVO v Sloveniji in Evropi, 

• delo od doma, fleksibilni delovni čas. 

Ključne naloge:  

• vodenje priprave komunikacijske strategije, 

• priprava objav in objavljanje na družabnih omrežjih Facebook in Twitter, 

• delo z javnostmi, organizacija in izvedba tiskovnih konferenc, priprava sporočil za 

javnost, delo s tradicionalnimi mediji, 

• priprava in izvedba oglaševalskih akcij, 

• priprava in izvedba mesečnih elektronskih novic, 

• organizacija in izvajanje dogodkov (spletnih ali v živo). 

Zahteve glede izobrazbe, spretnosti / kompetenc so: 

• izobrazba vsaj VII. stopnje, prednost imajo kandidati z izobrazbo s področja 

komuniciranja in odnosov z javnostmi, 

• veščine priprave in izvajanja komunikacijske strategije, 

• poznavanje dela z družabnimi omrežji Facebook in Twitter, 

• poznavanje dela s tradicionalnimi mediji, 

• vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov z mediji, 

• jasno in jedrnato komuniciranje z različnimi javnostmi, 

• dobro znanje angleškega jezika,  

• samostojnost in sposobnost timskega dela. 

Poleg tega je zaželeno še: 

• poznavanje dela v nevladnem sektorju, 

• poznavanje področja ravnanja z odpadki / preprečevanje odpadkov. 

Pričakujemo tudi sodelovanje pri rednih neprojektnih aktivnostih društva. Začetek zaposlitve 

je 15. september 2021. Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 20.8.2021. Prijav ne pošiljajte 

po navadni pošti.  Prijave bomo obravnavali po vrstnem redu prispetja. Življenjepis pošljite na 

naslov eko.krog@gmail.com do istega datuma. V “zadevo” elektronskega sporočila vpišite 

prijava na delovno mesto – ime, priimek. Življenjepis poimenujte na način ime priimek datum.  

Razgovori z izbranimi kandidatkami/i bodo potekali predvidoma med 25. avgustom in 1. 

septembrom 2021. O rezultatih razpisa bomo vse kandidatke/e obvestili najkasneje do 15. 

septembra 2021. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na eko.krog@gmail.com. 
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