
 
 

 
Želite postati del mednarodnega podjetja  z močno tradicijo in blagovno znamko ter  

delati v panogi prihodnosti?  

 
Smo vodilni proizvajalec in ponudnik infokomunikacijskih (IKT) rešitev v Evropi s sedežem v Kranju in več kot 

900 sodelavci v skupini. S 500 milijoni končnih uporabnikov Iskratelove tehnologije po vsem svetu smo v času 

svojega delovanja upravičeno ponosni na svojo blagovno znamko. Imamo tradicijo. Imamo lastne proizvodne 

centre. Prisotni smo v več kot 30 državah. Svoje znanje  in izkušnje že 70 let prelivamo v nove ambicije, zato 

odgovorno prevzemamo naloge za uresničevanje strategije, katerih temeljni usmeritvi sta predvsem poslovna 

rast, tudi v nove industrije, in učinkovitost podjetja.  

 

V našo družbo vabimo 
 

 

 

 

 

Prepoznana odličnost delovnega okolja in pogojev dela  

 

 skrb za zdravje in počutje zaposlenih (športni, družabni in strokovni dogodki);  

 fleksibilen delovni čas; 

 timsko delo in sodelovanje znotraj podjetja  (raznovrstni projekti in projektno delo), kot tudi izven (npr. delo 

in podpora »startup« podjetjem -  nove razvojne tehnologije); 

 hitro razvijajoča se panoga, ki nudi pestro, zabavno in smiselno delo: prebojne rešitve na področjih kot so 

Cloud, IoT in 5G;  

 spodbujanje inovativnosti: nagrajevanje in izbor inovatorjev; 

 razvoj potencialov in nudenje številnih možnosti za pridobivanje novih znanj in izkušenj; izobraževanja 

doma in v tujini, mentorstvo ipd.;  

 prijazno delovno okolje (posebni in prilagojeni prostori za kreiranje novih zamisli – Iskrilnica, odličen 

dostop z avtoceste in urejeno parkirišče, uporaba skirojev za hitrejši dostop do restavracije in kafetarije …); 

 redno informiranje zaposlenih in vključevanje v odločanje; 

 možnost mednarodne mobilnosti in izkušenj;  

 usmerjenost v rezultate in napredek; 

 delovanje v skladu s številnimi (mednarodnimi) standardi in vrednotami. 

 

VODJO CENTRALNE PROJEKTNE PISARNE (m/ž) 
 



Prepoznana odličnost kandidata 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo je v Kranju za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. 

 

Pot do odličnosti 

 

V kolikor ste prepoznali našo in svojo odličnost, vabljeni k oddaji ponudbe preko portala, in sicer najkasneje do 

15.8.2017. 

 

Pred oddajo vloge si oglejte še video in se prepričajte o odličnosti dela in življenja Iskratelovcev. 

 

 

 
 

Naloge in  

kompetence 
Pogoji za zaposlitev Odgovornosti 

- ocenjevanje ustreznosti projektov 

in njihovih prioritet ter zmožnost 

učinkovitega usklajevanje virov 

(tudi med projekti); 

- operativna podpora in 

zagotavljanje administrativne 

pomoči pri vodenju projektov; 

- zbiranje podatkov, dokumentiranje 

in poročanje o stanju na projektih; 

- mentorstvo in usposabljanje 

članov projektnih timov; 

- ciljna usmerjenost, odločnost, 

proaktivnost, komunikativnost. 

 

 

- vodenje in organiziranje dela 

centralne projektne pisarne 

(PMO); 

- redna kontrola in spremljanje 

napredovanja projektov, 

- uspešno izvajanje projektov; 

- razvoj standardov projektne 

metodologije in učinkovitih 

procesov ter promocija 

njihove  uporabe (razvoj 

projektne organizacijske  

kulture).  

 

- vsaj VI/I raven izobrazbe; 

- aktivno znanje  angleškega 

jezika; 

- najmanj 3 leta delovnih 

izkušenj z vodenjem PMO; 

- prednost imajo kandidati z 

IPMA ali PMI certifikatom; 

- dobro poznavanje dela z 

računalnikom (MS Windows, 

MS Office), zaželeno je 

poznavanje informacijskega 

sistema SAP.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGrb7OHUtg4&feature=youtu.be

