
 

 

 

Vodja marketinga (m/ž) 

Smo mlado, uspešno slovensko podjetje. Team z drznimi načrti za prihodnost. Imamo jasno vizijo in 
pozitivno energijo za uresničevanje planov in doseganje rezultatov. Ukvarjamo se z izdelavo 
najzahtevnejših peskalnih strojev, izvedbo vrhunskih storitev peskanja, mikrokovanjem, metalizacijo, 
čiščenjem s suhim ledom in lasersko obdelavo površin. 

Vloga vodje marketinga je ključna, saj bo skrbel za večjo prepoznavnost podjetja na evropskem trgu. 
Potrebujemo ga, da prevzame vzvode našega marketinškega stroja in ga še izboljša. Koordiniral in 
izpopolnjeval bo ekipo zunanjih sodelavcev in agencij. Dolgoročno bo oblikoval interni team, ki bo 
uspešno peljal širše področje marketinga. 

Ključne naloge: 

- Vodenje in sooblikovanje marketinških kampanj na Facebooku in Linkedinu; 
- nadziranje in sooblikovanje Google oglaševanja; 
- snemanje in slikanje na lokaciji in na terenu (proizvodnja, montaže, servisi); 
- obdelava baze fotografij in video posnetkov za nadaljnjo uporabo; 
- vizualno opremljanje strojev, ki jih izdelujemo (grafike, nalepke, ime); 
- pripravljanje in izdelovanje promocijskih materialov (letaki, katalogi, brošure); 
- vzpostavitev spletne prodaje – koordinacija in priprava gradiva za izdelavo spletne trgovine; 
- priprava terminskih planov in poročil za projekte; 
- odgovornost za načrtovanje in pregled nad porabo proračuna za marketing; 
- vse, v čemer prepoznaš dodano vrednost za rast in uspešnost podjetja Blast Tehnik d.o.o.. 

Pričakovanja: 

- Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem področju dela (vodenje marketinga, 
prodaje, blagovne znamke, grafičnega oblikovanja, družbenih omrežij); 

- odlične organizacijske in koordinacijske sposobnosti; 
- sposobnost dela na več projektih istočasno; 
- občutek za estetiko in natančnost pri delu; 
- poznavanje orodij Google Drive; 
- poznavanje orodij kot je Photoshop, Ilustrator, Indesign ali Coreldraw je prednost; 
- poznavanje programov za osnovno video oblikovanje je prednost; 
- poznavanje osnov fotografiranja in snemanja; 
- odlično znanje slovenskega jezika; 
- aktivno znanje tujih jezikov je prednost; 
- usmerjenost v rezultate in izboljšavo procesov; 
- želja po učenju in podrobnem spoznavanju področij kjer delujemo. 

Nudimo: 

- Dolgoročno zaposlitev direktno na podjetju, po 6 mesečnem poskusnem obdobju; 
- stimulativno plačilo, vezano na poslovno uspešnost in dosežene rezultate; 
- vpetost v dinamično ustvarjalno delovno okolje v hitro rastočem podjetju; 
- strokovni in osebni razvoj. 

Kraj dela: Novo mesto 

Pošlji svoj življenjepis (CV) na elektronski naslov matija.sega@blasttehnik.com s pripisom Vodja 
marketinga (ter vaše ime in priimek), najkasneje do 15.5.2021 in nam povej, zakaj si ti 
najprimernejši/a kandidat/ka. 
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