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ŠPORT MARIBOR, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: 
 
Naziv delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR (m/ž), 
Kraj dela: Maribor 
 
Si želite novih izzivov, dinamičnega dela, obogatiti svoje delovne izkušnje in pridobiti 
nova znanja, vam je pomembno dobro sodelovanje? Vam je administrativno delo kot 
podpora delu organizacije ter podpora poslovodstvu blizu in ponujena možnost vzbudi 
vaše interesno zanimanje? 
 
Opis del in nalog: 

• Usklajevanje in izvajanje poslovnih stikov, 

• vodenje poslovnih evidenc, 

• priprava poročil, pojasnil in informacij, 

• sodelovanje pri internem usklajevanju med organizacijskimi enotami družbe, 

• izvajanje administrativno-tehničnega poslovanja družbe, 

• analiziranje poslovnih stikov družbe, 

• opravljanje drugih delovnih nalog po navodilu direktorja, 

• premakljiv delovni čas, dnevno povprečno 8 ur (pretežno dopoldanski delovnik). 

Pričakujemo: 

• Visokošolsko strokovno oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo, 

• najmanj šest mesecev izkušenj na področju poslovne administracije, 

• znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika, 

• znanje uporabe osnovnih računalniških programov in sodobnih komunikacijskih 

orodij, 

• samostojen in samoiniciativen pristop do dela, 

• odlične komunikacijske veščine in nekonfliktnost, 

• odlične organizacijske veščine, natančnost ter odzivnost. 

V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem 
okolju, opravljati več nalog hkrati in so vam pomembni tako individualno kot timsko delo 
ter dobro med oddelčno sodelovanje. Želimo si samostojnega, usposobljenega, 
natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v razmišljanju. 
 
Nudimo: 

• Zaposlitev za polni delovni čas, nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece  

Rok prijave: 
Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do petka, dne 10. 6. 2022 
 
 
Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega 
dne oddane na pošti priporočeno s povratnico, in sicer na naslov Šport Maribor d.o.o., 
Koresova ulica 7, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov 
kadri@sportmaribor.si . Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj. 
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