
 

 

 

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO  

 
Slovensko narodno gledališče DRAMA Ljubljana 

objavlja prosto delovno mesto 

Vodja sektorja (za trženje) VII/2,  šifra DM J017934 
(eno delovno mesto) 

 
Opis del in nalog:  

- samostojno načrtovanje, organiziranje in izvedba marketinških tržno komunikacijskih aktivnosti, 
- priprava strategije trženja in njeno izvajanje, 
- predlaganje in izvajanje finančnega načrta trženja, 
- informiranje in promoviranje ob uporabi različnih orodij tradicionalnega (tisk, radio, televizija…) in 

digitalnega marketinga (spletna stran, družbeni mediji, e mail kampanje, digitalno oglaševanje…) ter 
spremljanje rezultatov, 

- izvajanje aktivnosti in razvoj obiska predstav s svojega delovnega področja, 
- priprava strokovnih osnov za sponzorske akcije, pridobivanje sponzorskih sredstev, 
- pripravljanje promocijskega materiala in oglaševalskih akcij ter naročanje promocijskih izdelkov za interno 

in eksterno javnost, 
- navezava poslovnih stikov in priprava poslovnih dogovorov, 
- organizacija promocijskih dogodkov ter internih dogodkov ob raznih praznovanjih, 
- koordiniranje zunanjih izvajalcev (oblikovalci, fotografi, snemalci…), 
- nadomeščanje referenta (asistenta za odnose z javnostmi in trženje) in vodje sektorja (odnosov z javnostmi) 

v primeru odsotnosti, 
- dežurstvo na predstavah doma in na gostovanjih, 
- opravljanje drugih del, ki sodijo v delokrog vodje sektorja (za trženje). 

 

Pogoji: 

 VII/2 stopnja družboslovna, ekonomska, humanistična, umetniška; 

 najmanj 3 leta delovnih izkušenj; 

 obvladanje računalnika, urejevalnika spletne strani in drugih spletnih orodij , organizacijske in tržno 
komunikacijske sposobnosti, priprava in izvedba strategije trženja, poznavanje slovenskih gledališč in 
gledališke prakse; 

 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in za delo s 
polnim delovnim časom (neenakomerno razporejen delovni čas). Poskusno delo traja pet mesecev. 
Nastop dela predvidoma  1. 9. 2021.  
 
Upoštevali bomo izključno prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in natančno predstavljenimi 
dosedanjimi delovnimi izkušnjami, ki bodo poslane na e-naslov: katja.kumse.vodopic@drama.si in sicer 
do vključno  03. 08. 2021 z oznako zadeve »prijava na razpis – Vodja sektorja za trženje«. 
 
Razgovori bodo potekali predvidoma v tednu od 16. do 20. 8. 2021.  

 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku. 

 

Ljubljana, 14. 7. 2021 
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