
 

 

Strokovni sodelavec za krepitev podjetništva 

Opis delovnih nalog: 

• izvaja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za izvajanje start-up mentorstva, 

• izvaja izobraževanje in usposabljanje družb članic, 

• pripravlja predloge poslovnih pobud za programski svet, 

• organizira in pripravlja dokumentacijo, ki je potrebna za sprejem novih članov, izvedbo 
strokovnega dela selekcije, popolnosti vlog in zahtevkov za potrebno dopolnitev,  

• sooblikuje prioritete za določanje potencialnih članov za vstop v Tehnološki park Ljubljana,  

• izvaja aktivnosti za razvoj novih storitev za družbe članice, 

• skrbi za krepitev podjetniške kulture in prepoznavnost TP LJ kot podpornega podjetniškega 
okolja, 

• analizira področja povpraševanja in ponudbe potencialnih projektov, 

• motivira posameznike in skupine v sredinah na univerzi, institutih in podjetjih,  

• povezuje pobude z namenom uvajanja novih organizacijskih oblik, 

• pridobiva potencialno uspešne člane v sodelovanju s partnerji na fakultetah in drugih 
institucijah, z drugimi tehnološkimi parki tako v domovini kot v tujini, 

• izvaja naloge monitoringa trga in trženja storitev za krepitev podjetništva, 

• izvaja aktivnosti povezovanja in mreženja med podjetji, 

• skrbi za izvajanje storitev predinkubacije in pospeševanja rasti inkubiranih podjetij, 

• analizira dosedanje rezultate in načrtuje nove programe za potrebe družb članic, 

• opravlja storitve plana in analiz za podjetja –člane,  

• sodeluje pri izdelovanju poslovnih načrtov za potencialna nova podjetja, 

• izvaja svetovalne storitve iz področja poslovnih načrtov in planiranja za podjetja člane, 

• opravlja druga podobna dela, ki mu jih zaradi nemotenega poteka delovnega procesa odredi 
nadrejeni 

 
Zahtevana izobrazba: visokošolska 1. stopnje (bolonjski program oz. visokošolska strokovna 
(pred-bolonjski programi), ekonomija ali družbene vede 
 
Trajanje zaposlitve: 20 mesecev 
 
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta. 
 
Dodatna oz. funkcionalna znanja: poznavanje zakonodaje, znanje dela z računalnikom, tekoče 
znanje angleškega jezika, poznavanje delovanja tehnoloških parkov, vozniški izpit B kategorije 
 
Posebne psihofizične sposobnosti: organizacijske in komunikacijske sposobnosti, sposobnost     
samostojnega in ustvarjalnega dela 
 

       Posebne obremenitve: delo s strankami, delo z računalnikom 
 

       Rok za prijavo: Prijavo pošljite na katja.savor@tp-lj.si do ponedeljka, 1. julija 2019. 
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