POSLOVNI ASISTENT (m/ž)
Redna zaposlitev – polovični delovni čas
Ektimo smo mlado visokotehnološko podjetje, specializirano za uporabo in implementacijo metod
podatkovne znanosti, strojnega učenja in umetne inteligence. Našim naročnikom pomagamo reševati
najrazličnejše poslovne izzive tako, da najsodobnejša odkritja iz raziskovalne sfere preoblikujemo v
produkcijske aplikacije, ki so sposobne avtomatizirano analizirati velike količine raznolikih podatkov.
Iščemo kandidate, ki bi se želeli pridružiti našemu timu v vlogi poslovnega asistenta (m/ž).
Kje vse potrebujemo tvojo pomoč?
• Priprava podatkov za računovodstvo, izdajanje faktur.
• Izvajanje kadrovske administracije.
• Vodenje evidenc, samostojna priprava poročil, sestavljanje dopisov in druge dokumentacije.
• Arhiviranje elektronske in pisne dokumentacije.
• Asistenca marketingu (ažuriranje spletne strani, objavljanje na socialnih omrežjih).
• Sprejemanje strank in poslovnih partnerjev.
• Organizacija potovanj in urejanje potnih nalogov.
• Pomoč pri organizaciji internih in eksternih dogodkov.
• Vzdrževanje točnosti in ažurnosti podatkov na intranetu.
• Spremljanje zalog in naročanje pisarniškega materiala, opreme, prigrizkov, ipd.
• Skrb za urejenost poslovnih prostorov.
Kaj potrebuješ, da boš pri delu uspešen?
• Zaključeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe, zaželeno ekonomsko-komercialne ali administrativne
usmeritve.
• Vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu (poslovni asistent, poslovni
sekretar, administrator)
• Natančnost, zanesljivost, odgovornost, s sposobnostjo samostojnega in pravočasnega zaznavanja
problemov in predlaganja rešitev.
• Odlično znanje slovenščine in angleščine (govorno in pisno sporazumevanje).
• Obvladanje MS Office programov in poznavanje Google Docs in Google Sheets.
• Vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz.
Kaj bomo upoštevali kot dodaten plus?
• Poznavanje delovnopravne zakonodaje in računovodstva.
• Osnovno znanje računalniškega oblikovanja.
Kaj ponujamo?
• Zaposlitev za polovični delovni čas za obdobje enega leta, z možnostjo kasnejšega povečanja
obsega zaposlitve na polni delovni čas, skladno z rastjo podjetja in obsega dela.
• Priložnost delati na pestrih izzivih, preko katerih boš lahko spoznal skoraj vse vidike hitro rastočega
tehnološkega podjetja.
• Participacijo v nagrajevalni shemi, ki je neposredno vezana na prihodke podjetja.
• Delo v mladem kolektivu podatkovnih znanstvenikov in inženirjev.
• Delo v kreativno-startupovskih prostorih, kjer se vedno veliko dogaja.
• Fleksibilen delovni čas z možnostjo dela na daljavo za del delovnega časa.
Vabimo te, da prijavo z življenjepisom pošlješ na naslov: hr@ektimo.si čim hitreje, zagotovo pa še pred
24.3.2019.

