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RAZPIS ZA DELO V MARKETINGU IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE 
 
Opis delovnega mesta: 
Si inovativen, kreativen in v iskanju novega poslovnega izziva? Imaš polno glavo norih idej in 
spretnost, da misel hitro spraviš tudi v življenje? Če si na vsa vprašanja odgovoril z da, potem se čim 
prej prijavi na spodnji kontakt, ker nate že nestrpno čaka ekipa ambicioznih sodelavcev. Iščemo 
osebo za delo v marketingu in grafično oblikovanje. Pričakujemo zanesljivo osebo, ki bo našim 
blagovnim znamkam www.qubino.com in www.netichome.com prinesla  povečano prepoznavnost in 
povpraševanje na svetovnih trgih.  
 

Naloge in zadolžitve: 

 samostojno in kreativno delo na področju marketinga 

 Grafično, audio/video, tekstovno oblikovanje: 
o izdelava različnih vizualnih grafičnih sporočil (bannerji, letaki, plakati, brošure, 

katalogi, video posnetki za youtube,  itd.), 
o urejanje spletnih strain (www.goap.si, www.netichome.com, www.qubino.com)  

s CMS sistemom Wordpress 
o vsebinska in grafična priprava newsletterjev 

 Dnevna komunikacija s strankami preko ele.pošte ter urejanje baze kontaktov (CRM) 

 Spremljanje spletnih strani, forumov, socialnih omrežij,..., s področja dejavnosti Goapa 

 Priprava strategije in izvedba oglaševanja preko spletnih strani, forumov, socialnih 
omrežjih,... 

 Priprava strategije in izvedbe predstavitve na svetovnih sejmih 

Zaželjena znanja: 

 CorelDraw  in Adobe paket (Photoshop, InDesign, Illustrator, itd...) 

 Odprtokodni CMS sistem - Wordpress 

 Priprave za tisk za različne tehnike tiska, 

 Fotografiranje in obdelava slik 

 MS Office (power point, excel, word, visio) 

 Angleški jezik 

 Upravljanje socialnih omrežji za poslovne namene (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube) 

 Snemanje in video montaža 

Iščemo kandidata, ki: 

 je organiziran, odgovoren in razume da je v marketingu pomembna hitra odzivnost, 

 je zelo kreativen, s čutom za estetiko, ima odštekane ideje in razmišlja izven okvirjev, 

 ki je radoveden, iznajdljiv, se rad uči, stremi k osebni rasti in izpopolnjevanju, 

 je zelo komunikativen, sproščen in optimističen, 

 uživa v timskem delu, hkrati pa zna delati tudi sam, 

 išče rešitve in ne izgovorov, zakaj se nekaj ne da narediti, 
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 se zaveda, da je rezultat marketinga merljiv s številom dnevno novih kontaktov (novi 
obiski na spletnih straneh/socialnih omrežjih, prejetih povpraševanjih po produktih,....) 

 vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz 
 

Vabimo te, da svojo prijavo posreduješ čimprej v elektronski obliki, na e.mail naslov: l.kralj@goap.si. 
Svojemu življenjepisu priloži čimveč svojih del, povezav do svojih socialnih omrežij, ..., karkoli s čimer 
lahko predstaviš sebe, tvoja znanja in dosedanja dela in izkušnje. 

 

Goap d.o.o. Nova Gorica 

Ulica Klementa Juga 007 

5250 Solkan 

Slovenia 

e-mail:      l.kralj@goap.si                                   

skype:      leon.kralj 

mobile:     +386 41 695 622 

phone:      +386 5 335 95 00 

fax:           +386 5 300 61 43 

web:         www.goap.eu, www.netichome.com, www.qubino.com 
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