
 

 

  

 

 

 

Že 145 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, da se pridružite 
mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s področja barvnih 
premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj pa Vam ponujamo priložnost, da 
naša prva izbira postanete tudi Vi.  
 
Vabimo vas, da se nam pridružite na delovnem mestu: 
 

Skrbnik digitalnih komunikacij (m/ž)  
 Kot del naše ekipe boste odgovorni za:  

• spremljanje trendov in generiranje novih 
konceptov komuniciranja s ciljnimi skupinami 
potrošnikov ter prenos v odvisne družbe, 

• pripravo generalnih vsebin za spletno stran in 
prilagojenih tekstov za komunikacijo v digitalnih 
in drugih medijih, 

• upravljanje in razvoj lastnih digitalnih kanalov 
(FB, YT, Instragram,...),  

• pripravo poročil o obisku spletnih strani in ostalih 
lastnih kanalov, 

• vodenje projekta prenove oz. postavitve nove 
spletne strani 

• pripravo planov in izvedbo oglaševanja za 
digitalne medije v skupini, 

• sodelovanje pri planiranju oglaševalskih in 
prodajnih akcij,  

• sodelovanje pri planiranju in izvajanju tržno-
prodajnih aktivnosti, 

• posodabljanje spletnih in mobilnih aplikacij za 
končne produkte, od idejne zasnove do 
implementacije, v skladu s sodobnimi trendi, 

• spremljanje aktivnosti konkurence. 

Prijave zbiramo do 12.2.2020.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili po 
e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Skrbnik digitalnih komunikacij"  
 

Od kandidatov pri čakujemo:  

• najmanj visokošolsko izobrazbo s področja 
komunikologije, ekonomije (trženje) oz. druge 
ustrezne smeri, 

• vsaj 3 leta izkušenj na področju komunikacij, 
• razumevanje digitalnega marketinga v vseh 

fazah izvedbe, 
• razumevanje integriranega marketinga, 

predvsem povezav digitalnega z drugimi načini 
komuniciranja,  

• osnovno poznavanje splošnih informacijskih 
tehnologij, 

• obvladovanje SEO optimizacije spletnih strani,  
• obvladovanje marketing orodij Google 

Analytics, Google Adwords, 
• dobro razvite komunikacijske sposobnosti, 

strateško razmišljanje in kreativnost,  
• sposobnost vodenja in koordiniranja ter tržno 

miselnost, 
• pisno in ustno obvladovanje angleščine,  
• vozniški izpit B-kategorije. 

Nudimo : 
• zanimivo delo v mednarodnem podjetju, 
• delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, s polnim delovnim 

časom in 6-mesečnim poskusnim delom, 
• urejeno delovno okolje in številne ugodnosti (koriščenje počitniških kapacitet na morju in v toplicah, 

dogodki za zaposlene ter možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). 


